
Катерина ЧеКаЙ

Літо в самому розпалі. Тягне погрітися 
на сонечку біля води. В ході опитування  
стало зрозуміло, що деякі козятинчани 
не довіряють стану води в місцевих водо-
ймах. Але більшість цілком задоволені 
відпочинком на ставках Козятинщини. 
Зокрема, на Водокачці, у Глухівцях, 
Медведівці. 

Чи відповідає стан води в цих місцях 
санітарним нормам?

Як повідомив газеті “RIA-Козятин” 
завідувач козятинського міжрайонного 
відділу лабораторних досліджень МОЗ 

Леонід Ящук, ситуація зі ставками, обла-
штованими для купання в районі та місті, 
бажає бути кращою. 

Водокачка (біля стадіону) має за-
бруднення невелике. Водокачка (біля 
моста) — дуже забруднена. На Талимо-
нівці: ставок № 1 має багато кишкової 
палички, ставок № 2 — забруднення в 
5 разів більше, ніж у ставку № 1, п’ятий 
ставок — вода відповідає нормі.

У Глухівцях ставок забруднений. У 
Медведівці — вода у ставку і річці чис-
та. Раставиця — чисто. Самгородок 
— чисто. Махнівка — чисто. Верниго-
родок — у воді знайшли яйця аскариди. 

Найнебезпечніше у Вернигородку

kazatin.com

ЯКиЙ алКоголь ваш 
за знаКом зодіаКа 

веб-аналітиКа від RIA 
на базі політеху с.3
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ми запитали у КозЯтинЧан на яких місцевих водоймах ви відпочиваєте?

даша (10) і лєра (10), шКолЯрКи:

— У цьому році відпочивали в 
таборі на морі.  

лєра (11) і валєра (12), шКолЯрі:

— Дуже подобається у Медве-
дівці.

оКсана (34), держслужбовець:

— Я не довіряю санітарному 
стану місцевих водойм.

 

ігор сергіЙовиЧ (45), 
тимЧасово не працює:

— У на ставку в Глу-
хівцях. 

людмила (52) і ірина (23), 
Кондитери:

— Полюбляємо відпочивати 
на Водокачці.

валеріЯ (18), студент і 
олеКсіЙ (24), малЯр:

— На Водокачці, 
купаємося там.

402372
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іван вовК

Українські націоналісти 
в Іспанії провели біля По-
сольства України в Мадриді 
патріотичну акцію під гаслом 
"Святкуючи День Консти-
туції України, вшануймо 
пам'ять борців за держав-
ний суверенітет і терито-
ріальну цілісність нашої 
Вітчизни". 

Вказаний захід, що був 
санкціонований іспанською 
владою, розпочався вико-
нанням Національного Гімну 
України.

30 червня 1941 року у 
місті Львові члени ОУН-
революційної проголосили 
Акт відновлення Україн-
ської Держави. Активну 
участь у здійсненні цієї іс-
торичної місії взяв на той 
час командир батальйону 
"Нахтіґаль", а згодом - не-
скорений головнокомандувач 
Української Повстанської 
Армії Роман Шухевич. 

Маю за велику честь і 
ласку Божу знати особисто 
зв'язкову генерал-хорунжого 
Тараса Чупринки, Ольгу Іль-
ків-Лико та його соратника 
Омеляна Коваля, який про-
голошував Акт відновлення 

Української Держави у місті 
Долина Івано-Франківської 
області. 

Ці легендарні особистості 
залишили свої підписи поруч 

із підписами нинішніх бійців 
проти московського агресора 
на цьому прапорі, що завжди 
з нами на всіх наших акціях. 
Вони своїм прикладом на-
дихають нас на боротьбу за 
Українську Самостійну Со-
борну Державу і за Європу 
Вільних Націй. 

Під час заходу ми заявили 
українською та іспанською 
мовами про підтримку акції 
Всесвітнього руху патріотів 

України за негайне звільнен-
ня заручників кремля - укра-
їнських військовополонених. 

Окрім членів УПА "Воля", 
у маніфестації взяли участь 

координатор Іспанського 
осередку ВГО "Сокіл" Євген 
Вайдич, ініціаторка волон-
терського проекту "Допо-
можи воїну" благодійниця 
Марія Вертецька, а також 
представник іспанської на-
ціоналістичної партії "Націо-
нальний альянс" Хосе Марія 
Куіхада. 

Завершився захід виконан-
ням Гімну Івана Франка "Не 
пора, не пора, не пора..."

Українська патріотична асо-
ціація не вперше організовує 
публічні заходи в громад-
ських місцях столиці Іспанії. 

Однак цього разу вразила 

кількість поліції, скерована 
до нашої Амбасади (посоль-
ства). Забезпечувати охорону 
правопорядку під час акції у 
складі восьми маніфестантів 
прибули аж три фургонети 
"antidisturbios" (іспанський 
аналог "беркута"), два мо-
тоциклісти із муніципальної 
поліції і ще два поліцейських 
у цивільному із підрозділу та-
ємної поліції. Невже нас так 
сильно поважають? ))

у всіх на устахпатріотизм

На ЧорНе 
море 
пустили 
додатКовий 
поїзд

НаціоНалізм - це 
Не ворожість до 
іНших Націй, а 
любов до своєї

Дві тисячі працівників – від 7 тисяч зарплати 

ГуртоК війсьКової історії об’єдНує 
юНих патріотів

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

вперше в україніукраїнські націоналісти в іспанії

Голова Козятинського осередку 
ПП “Громадянська позиція” 
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber), 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

На Козятинщині одні сварки 

RIA разом з політехом НавЧатиме 
студеНтів веб-аНалітиці 

у віННиці відКривають завод DELPHі

за уКраїНсьКу самостійНу 
соборНу державу і за 
європу вільНих Націй

ми запитали у КозЯтинЧан Як потрібно відзначати день міста, коли в країні війна?

юріЙ КостЯнтиновиЧ (62), пенсіонер:

— Коли одна половина українців в 
траурі, а інша веселиться — це зо-
всім не правильно. 

люда (56), техніЧниЙ працівниК:

— Щоб підняти дух людей, 
особливо в такий важкий час, тре-
ба робити щось добре, святкове.

анатоліЙ миКолаЙовиЧ (65), 
пенсіонер:

— Обов’язково веселіше. Й 
запросити старожилів міста.

андріЙ (17), студент:

— Треба відмітити, 
але не феєрично.

ілона (22), виКладаЧ:

— Не дивлячись на складне 
становище, треба отримувати 
позитив. Святкувати, як завжди.

галина (15), студентКа:

— Відзначити треба, 
але скромно, не бурх-
ливо.

 Мешкаючи довгий період часу в євро-
пейських країнах, розумієш, що українців 
важко об’єднати. Є тільки один стимул. І, як 
правило, тільки в ектстримальних ситуаціях. 
Яскравим і найсвіжішим прикладом тому є 
Майдан.

Проти нас, проти українців працює і пра-
цювала потужна промислова фабрика росій-
ського шовінізму. Протистояти йому, як це 
робив Шевченко, пишучи вірш під свічкою, 
не реально. Це інша категорія. В Україні 
такої індустрії немає. А протистоїть цьому 
сьогодні тільки український націоналізм. Це 
фабричний продукт української нації. Але 
створений він не політиками. Він не фейко-
вий, не придуманий

Свідомі розуміють, що іншого прапора 
для об’єднання нації немає.

Фабричні шаблони “Батьківщина”, “Партія 
регіонів”, СДПУ — не можуть сформувати і 
об’єднати націю.

Є інші осередки українського. Це 
церкви — греко-католицькі, православні 
українського патріархату, протестант-
ські. Вони успадкували вікові історії свого 
становлення.

Мене звела доля з цими церквами. Тому 
я впевнена в них, маючи досвід спілкування  
саме з ними. Можливо, є і інші.

Для українців як нації, немає своїх теле-
каналів, державних газет. Тому злочини і 
злочинці не називаються. Тому і далі продо-
вжується скоєння злочинів, жертвами яких є 
українці. Особливо в пекельному АТО. Саме 
в пекельному. Але саме там формується 
цвіт нації. За принципом: “Немає щастя, та 
біда допомагає”.

У кращих традиціях українського наці-
онального діє політична партія “Грома-
дянська позиція”. Лідер її — українець, 
що закінчив вищий учбовий заклад НАТО, 
очолював Міністерство оборони України, 
має свідомість і чіткий план розвитку та по-
будови держави Україна соціально орієнто-
ваної на процвітання української нації. Наша 
політична сила чітко протистоїть олігархату, 
представники якого не належать до україн-
ської нації.

Поповнюйте ряди “Громадянської по-
зиції”. Ми активно допоможемо в розбудові 
України. Зараз не потрібно говорити, хто і 
що не правильно робив. Прийшла пора не 
стогнати, а діяти і знати, як діяти. Ми роз-
кажемо ВАМ, а ВИ нам — своє бачення.

Один із центрів “Громадянської позиції” 
розташований в редакції газети “RIA-
Козятин” (вул. Незалежності, 39).

Катерина ЧеКаЙ

Дізнатися цікавинки з всес-
вітньої військової історії, розі-
брати автомат Калашнікова 
та взяти участь у військово-
польових зборах можна в 
Козятинському центрі дитячої 
та юнацької творчості. Про 
це вже розповідала “RIA-
Козятин” в своїх публікаціях. 
І сьогодні ще одна зустріч з 
юними  патріотами.

— Наш гурток всесвітньої 
військової історії розпочав 
свою роботу у вересні минуло-
го року, — розповідає газеті 
керівник цього гуртка Андрій 
Горниш. — Ми вивчаємо іс-
торію військового мундиру, 
зброї, спорядження, обла-
штунків, військової уніформи 
всіх часів, армій, народів, 

епох. Зокрема, приділяється 
особлива увага українській 
армії. 

У Козятині ще ніколи не 
було такого досвіду. Усього 
у гуртку 15 учасників, є дві 
дівчинки. Розповіли про своє 
захоплення Богдан Кучер 
— командир загону, Роман 
Гладунець, Дмитро Бонда-
рук, Віталій Колбасінський, 
Олексій Юрчук і  Дмитро 
Гапонько — наймолодший 
учасник гуртка. Йому всього 
9 років. Більшість з хлопців 
бачать себе в майбутньому 
військовими.

Юним патріотам дуже по-
добаються заняття у гуртку.  
Їм цікаво вивчати військову 
історію, військову справу, 
розбирати й збирати автомат 
Калашнікова, їздити на вій-

ськово-польові збори. Кожен 
власноруч змайстрував собі  
“зброю”, підібрав форму. А та-
кож майбутні захисники вітчиз-
ни дізналися багато цікавих 
фактів про зброю, війни, бої.

Загін після інтерв’ю вирушив 
на збори на стадіон. Це були 
вже треті польові навчання. На 
минулих учасники гуртка на-
вчались копати особистий окоп 
піхотинця, шукали щупом міни 
та ходили в атаку на зелені 
насадження.

— Коли ми бігли в атаку, 
то здавалося, що по нас й на-
справді стріляють та можуть 
поранити! — у захваті згадує 
командир загону Богдан 
Кучер. — Долучайтеся до на-
шого гуртка! Це дуже цікаво 
й корисно! Ми займаємося 
фізичним й інтелектуальним 
розвитком. 

А в наш час дуже важливо 
бути обізнаними та сильними, 
щоб захищати своїх рідних і 
Україну! 

 валеріЙ ЧудновсьКиЙ
 
Корпорація RIA та Вінниць-

кий національний технічний 
університет спільно будуть на-
вчати студентів веб-аналітиці, 
оптимізації пошукових систем 
та роботі з великими масивами 
даних. 

Веб-аналітика — це збір 
та аналіз даних про сайт. 
Для того, щоб продукти та то-
вари були якісними, це треба 
контролювати. І веб-сайти не є 
виключенням. Аналітик збирає 
дані про сайт — кількість клі-
ків, відвідувачів тощо. А потім 
робить висновки, на підставі 
яких вирішують, як покращити 
ресурс.

— В Україні студентів цьому 
ще не навчали. А за кордоном 
веб-аналітик — це професія 
з великим окладом і попитом 

на ринку праці. З розвитком 
IT-технологій в країні виникла 
потреба в таких фахівцях, —  
каже завідувач кафедри метро-
логії та промавтоматики ВНТУ 
Володимир Кучерук 

Від RIA з вітальним словом 
виступив президент корпорації 
— Олександр Човган.

— Спільно з кафедрою 
метрології ми будемо давати 
практичні знання та навики тим 
студентам, що хочуть бути тес-
тувальниками програмного за-
безпечення та веб-аналітиками 
і працювати з масивами даних. 
Це круті професії, подивіться 
на work.ua, там зарплата від 
20 тисяч гривень. Запрошую до 
нас на практику, буде цікаво.

Ректор вінницького вишу Во-
лодимир Грабко зауважив, що 
їм дуже приємно, що до тех-
нічного університету постійно 

звертаються різноманітні ком-
панії — пропонуючи сервіси та 
відшукуючи класних фахівців:

 — Особисто я зацікавлений, 
щоб наші вихованці отримували 
цікаву роботу з великими зарп-
латами. Співпраця з RIA до-
дасть нам іміджу, а студен-
там — більше можливостей 
для працевлаштування.

Влітку наступного року, сту-
дентів цього фаху відправляти-
муть на практику в корпорацію, 
де їх будуть навчати викладачі 
з вишу та найкращі фахівці з 
RIA. Практику зможуть пройти 
всі студенти політеху, що навча-
ються на кафедрі метрології. 
При цьому, це безкоштовно 
— всі видатки бере на себе 
компанія. Навесні 2017 року 
з’явиться чіткий план практики, 
список викладачів та інформа-
ція про те, чому будуть навчати.

ольга бобрусь

Держaвне Підприємство “Елек-
тричні Системи” у співпрaці з 
компaнією DELPHI реaлізовує 
спільний проект з виробництвa 
aвтомобільних джгутів для євро-
пейських зaводів. Шукають робіт-
ників та обіцяють гарну зарплату.

—  До облaсного центру 
зaйнятост і  звернулось ДП 
“Електричні Системи” щодо 
допомоги в підборі кaдрів. 
Тому ми оргaнізувaли зустріч 
з потенційними прaцівникaми. 
Зaцікaвились близько 80 без-
робітних. Роботодaвець мaє 
потребу в прaцівникaх робітни-
чих професій – освітній рівень 

знaчення не мaє, головне - до-
бре розвинутa моторикa рук. 
Що приємно, прaцівникaм про-
понується достойнa зaробітнa 
плaтa – 7100 грн нa місяць, 
при середньооблaсній близько 
5700 гривень, — розповідaє в.о. 
директорa Вінницького облaсного 
центру зaйнятості Світлана 
Aляб’євa. 

DELPHІ - це міжнaроднa 
компaн і я  з  в ир о бниц т в a 
aвтокомплектуючих, виготовлен-
ня яких вже в липні розпочнеть-
ся нa потужностях ДП “45-го 
експериментaльного мехaнічного 
зaводу”. 

Презентувaли нове підпри-
ємство предстaвник іноземної 

компaнії Ліонель Діaкону тa 
в.о. директорa ДП “Електричні 
Системи” Олександр Тищен-
ко. Вони повідомили, що в 
перший місяць нa підприємство 
плaнується прaцевлaштувaти 
230 прaцівників, у листопaді 
2017 року зaгaльнa кількість 
прaцюючих мaє стaновити 500 
осіб. У перспективі їх плaнується 
збільшити до 2 тисяч. Підприєм-
ство потребує прaцівників різних 
професій, a нaйзaтребувaнішими 
є в’язaльники схемних джгутів, 
кaбелів тa шнурів. Нaвчaння 
прaцівників здійснювaтиметься 
зa рaхунок роботодaвця безпо-
середньо нa підприємстві.

“Бaжaючих стaти чaстиною 
комaнди ДП “Електричні Систе-
ми” зaпрошуємо звертaтися до 

центрів зaйнятості облaсті”, — 
йдеться в повідомленні.  

вероніКа любіЧ

У вихідні дні курсуватиме 
додатковий поїзд Київ-Одеса. 
Уже, починаючи з наступних ви-
хідних, за сім з половиною годин 
з Козятина до Одеси йде цей по-
тяг. Його номер 223/224. 

Поїзд призначили на 9, 15, 16, 
22, 23, 29 і 30 липня. З Козя-
тина поїзд відправлятиметься о 
10.21 і прибуватиме до Одеси о 
17.51. З Одеси поїзд відправля-
тиметься о 10.37 і прибуватиме в 
Козятин о 18.05. Про це повідо-
мляє сайт Укрзалізниці http://
www.uz.gov.ua/.

Вартість квитків: купе — 471 
грн, люкс — 971 грн. Плацкарту 
немає.

Замовити квитки можна в ка-
сах залізничного вокзалу та на 
сайті Укрзалізниці.

вони приєднались до акції

марія Крента 
передала 50 
гривень на 
лікування андрія 
Кравчука

галина василівна 
середіна принесла 
64 кришечки і 3 
бутля

лідія палазнікова, 
не в перше 
принесла одяг і 
кришечки (435шт)

малай віталій (331 
криш.) 1 школа 3 
клас.

Ядвіга денисовна 
верета принесла 
190 кришечок
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на тему сьогоденняпро все

троє юнаків стрибали з потяга.  
Вижили лише двоє

мешанцям осипенка вкотре обіцяють подумати за них 

ЧоловіК похилоГо віКу без доКумеНтів

Кримінальна хроніка

лист в номер

їхали НазустріЧ приГодам 
та лихо спітКало

ЧерГова серія оКозамилюваННя

хоЧеш посміятися — Читай думКи НемалеНьКоГо

НаляКаНі лебеді 
залишили 
водойму

На флоріаНівсьКу Корупцію 
зНайшлися захисНиКи

шахраї та крадії продовжують лиходіяти

засекречений об’єкт — зрізані тополіпри опитуваннях їх не визнали 
лідерами громади 

Катерина ЧеКаЙ

Учні Козятинського профтеху-
чилища поїхали в гості до дівчат 
в Житомирську область. Юнаки 
сховалися в вантажному потязі. 
Близько 23 години в Ружинсько-
му районі Житомирської об-
ласті на станції Білосілля по-
близу села Першотравневого 
хлопці вирішили зійти. Студенти 
на ходу вистрибнули з потяга на 
залізничну платформу. Один з 
них не потрапив на неї та впав 
на каміння. Він загинув на 

місці. Двох інших госпіталізу-
вали в козятинську лікарню. У 
травматології їм діагностували за-
бої, закриті черепно-мозкові трав-
ми та струси головного мозку. 

Як повідомив  газеті “RIA-
Козятин” заступник головного 
лікаря ЦРЛ Ігор Грубеляс, зараз 
стан хлопців задовільний.

— У п’ятницю, 30 червня, їх 
виписали з лікарні, — повідомив 
він.

Третього юнака поховали на 
батьківщині. Загиблий родом із 
Новоград-Волинського.

валентина зелінсьКа

Уже кілька років поспіль на 
ставку, якого називають військо-
вим, поселялася пара лебедів. Ці 
красені прикрашали водойму. У 
минулому році лебідка висиділа 
шестеро лебедят. Одне з них зни-
кло, а п'ятеро виросли і восени з 
батьками полетіли у вирій. 

Цьогоріч лебеді повернулися, 
адже вони вже звикли до став-
ка, до добрих людей, які пі-
клувалися про лебедину сім’ю. 
Коли я приходила до ставка і 
кликала лебедя, бо лебідка сиділа 
у гнізді, він, як білосніжний катер, 
розрізаючи хвилю, причалював до 
берега. Довірився людям і брав 
хліб із рук. Гордовито позував, 
коли його фотографували. Лебід-
ка більше місяця висиджувала 
малят. Коли вони з’явилися, їх 
було аж восьмеро. Усі разом 
плавали і радували тих, хто прихо-
див помилуватися красенями. 

Коли одного дня лебедів не 
стало, то всі перепитували, де 
ж поділася лебедина сім'я? 
Були різні версії. Одні говорили, 
що лебеді були налякані собакою, 
якого одна особа жіночої статі 
вигулювала біля ставка. Були й 

інші версії. Що лебеді залишили 
роками облюбовану водойму 
та перебралися на іншу, а це не 
зовсім близько. Але як батьки 
переправили малят на іншу водо-
йму, адже вони були ще зовсім 
маленькі і беззахисні? Я знайшла 
цю лебедину сім’ю. І коли, як 
завжди покликала лебедя, він 
миттю приплив до берега. Я 
його годувала, розмовляла з ним, 
а він неначе все розумів, поверта-
ючи свою горду голівку то в одну 
сторону, то в іншу, наче уважно 
мене слухав. 

Потім підплила лебідка із лебе-
дятами. Вони вже помітно підрос-
ли. Уже майже місяць, як ста-
вок опустів, неначе осиротів, 
і проходячи мимо, очі шукали 
білих красенів.

Ті, хто переймається долею 
лебедів, будьте спокійні. Уся сім’я 
в повному складі і в доброму ста-
ні. Там також їх відвідують добрі 
люди, які їх полюбили.

Люди, не будьте байдужими 
до того прекрасного, що нас 
оточує. Бережімо природу, 
красу. Якщо ми будемо бачити, як 
розквітає квіточка, як світять зорі 
і місяць, тоді і проблеми будуть 
меншими, адже їх у нас так багато.

в’ЯЧеслав гонЧаруК

Про події, які відбуваються на 
вулиці Осипенка, газета “RIA-
Козятин” вже повідомляла. Суть 
в тому, що один бізнесмен 
після конфлікту з іншим під-
приємцем змінив напрям руху 
своїх вантажівок і став їздити 
вулицею Осипенка. Мешканці 
згаданої вулиці неодноразово 
зверталися до міської ради, щоб 
закрити проїзд для важкого 
транспорту. На сайті міської ради 
навіть з’явилось повідомлення, 

що на численні звернення грома-
дян, та заслухавши представника 
козятинської поліції, виконавчий 
комітет Козятинської міської ради 
вирішив заборонити рух ван-
тажних транспортних засобів по 
вулиці Осипенка. А за рішенням 
сесії міської ради 02 червня 
вулицю було вирішено закри-
ти на ремонт, який за усною 
домовленістю мав відбутися 
після 20 червня. 

За логікою, міська рада права, 
хоча мешканців вулиці вона об-
дурила. 

Пригадуєте анекдот, коли один 
кредитор хотів стягнути позичені 
гроші. Зустрівши боржника, він 
нагадував йому про борг. Борж-
ник заглядав в записну книжку 
знаходив прізвище кредитора і 
казав: “Не хвилюйтесь, в мене ви 
записані. Як колись будуть кошти, 
то віддам”.

Так вчиняє й міська влада — 
не відмовляється, обіцяє та 
нічого не робить.

 Прийнявши одного з жителів 
вулиці Осипенка в своєму кабіне-
ті, зі слів самого мешканця, місь-

кий голова знову наобіцяв бага-
то. Та минув і обіцяний термін, 
а вантажівки вулицею Осипенка 
їздять і далі. 

Що ж має змінитись, коли 
очільник міста у відпустці?

За роз’ясненням ситуації ми 
звернулися до заступника місь-
кого голови Євгенія Малащука. 
Він повідомив, що раніше кінця 
літа поточного ремонту дороги 
вулиці Осипенка не буде. 

— Якщо міський голова обіцяв 
коротші терміни ремонту дороги, 
розглянемо це питання на черго-

вій сесії міської ради, — сказав 
він.

іноКентіЙ гуК

Кажуть, сміх продовжує життя. 
Схоже, що наш мер розпочав 
масштабну акцію з продовження 
тривалості життя мешканців міс-
та, хоча це і не входило до його 
передвиборної програми. 

Принаймні, на днях ми сміялися 
до сліз, читаючи «передовицю» 
останнього номера міськра-
дівської листівки «Оптимісти 
правлять світом. Песимісти – 
лише спостерігачі». Щоправда, 
знайшовся серед нас один про-
вокатор, який почав нудити щось 
на кшталт: «Ну й часи пішли, 
очільник міста відверто виставляє 
напоказ свою тупість і обмеже-
ність, а офісний планктон і рад-
ники навіть не намагаються його 
зупинити!» 

Але ми швидко тому прово-
катору рота огірком заткнули. 
Ще, не дай Бог, мер подумає, 
що електорат його неправильно 
розуміє і перестане тішити народ 
своїм брудом... брєдом... ну, ви 
самі розумієте. Отож, як опти-
місти, ми вирішили підтримати 
нашого керманича і завірити 
його в правильному розумінні 
нами кожної занотованої за 
ним думки.

Візьмемо, наприклад, фразу 
«Ефективність роботи якого (тоб-
то, Пузира), скажімо скромно, 
надзвичайно виділяється на фоні 
пустої балаканини...» Незважаючи 
на зайву  скромність спічрайтера 
в оцінці діяльності мера, ми все 
зрозуміли правильно. Добре, що 
переважна більшість козятин-
чан бачить цю «ефективність 
роботи» неозброєним оком. 
Але ж є й такі, яких мер назвав 
песимістами. Їм, гадам, дороги 
подавай, утеплені лікарні, садки 
і школи, притулок для бродячих 

собак, справедливий тариф на 
воду, за який Пузир обіцяв боро-
тися, як Кличко проти Джошуа. 

Ось тут би й жахнути по цих 
провокаторах мистецтвом мані-
пуляції доказами: да, порівняно 
з 2013 роком вагомих змін 
немає, зате порівняно з 1913-
им  – вражаючий прогрес! Але 
така логіка нас ледь не завела у 
хащі, як Сусанін поляків. Добре, 
вчасно зметикували, що мер про-
сто вирішив нас посмішити. І це 
вам не хухри-мухри – виставити 
себе на посміховисько одразу 
трьох районів, розмістивши стат-
тю на офіційній сторінці в нарде-
півській газеті. 

Цитуємо дослівно: «Міська рада 
повністю виконала свою обіцянку 
в повному обсязі: район отримав 
лікарню». Одразу хочеться висло-
вити захоплення страхом спічрай-
тера упустити бодай одне слово зі 
сказаного обожнюваним шефом. 
Заради цього вона  навіть по-
жертвувала грамотністю: інакше 
потрібно було б обрати між «по-
вністю» і «в повному обсязі».

Особисто я разів десять пере-
читав це зізнання — в окулярах 
і без. Попросив сусідського 
хлопчика по складах прочитати – 
думав, помилка. Та ні. Пригадав 
навіть, як  злі язики приписували 
меру зловживання владою... ні, 
не цим... влагою! А як не згадати, 
якщо тільки з бодуна МЕР може 
добровільно визнати ЗРАДУ 
інтересів громади, які заднім 
числом тепер захищає. І лише 
ознайомившись із «незмінною по-
зицією» мера по лікарні, розумі-
єш: ні, наш мер не п’є. Не в тому 
смислі, що зовсім не п’є, а в тому, 
що не вживає те, що заважає 
тверезо мислити. Своїми словами: 
«Міська рада повністю виконала 
свою обіцянку в повному обсязі: 

район отримав лікарню», Пузир 
мужньо визнає, що в обмін на 
обіцянки «третіх осіб», він таки 
«злив» ідею міської медицини, 
ще й з барського плеча подарував 
району лікарню (напевне, мається 
на увазі залізничну).  Зате тепер, 
як справжнє чмо... пардон... 
справжній мачо, вимагає вписати 
громаду міста в статут лікарні. Це 
його «незмінна позиція».  

Що тут смішного, спитаєте 
ви? А те, що мер, будучи ви-
сококласним юристом, діє як 
терорист: замість звернутися 
до суду, погрожує не виділити 
кошти на  заручника – над-
сучасний рентгенапарат, уже 
доставлений у лікарню.

Із відчайдушною зухвалістю Пу-
зир пояснює, чому відмовляється 
фінансувати ЦРЛ. Насправді він, 
як далекоглядний і неординар-
ний керманич з нестандартним 
мисленням, жертвує інтер-
есами  конкретних пацієнтів 
заради інтересів абстрактної 
громади. Це так благородно!? 
Обравши «шлях відповідальності, 
а не популізму», Пузир вважає, 
що рівень медичного обслугову-
вання залежить виключно від за-
пису в статуті лікарні. Чи вплине 
на якість діагностики сучасний 
рентген-апарат, за який лікарня 
не може заплатити без субвенції 
з міського бюджету?  На думку 
мера – ні. На його тверде пере-
конання, лише юридична казуїсти-
ка є захистом інтересів громади. 

Наступна хохма від мера 
– боротьба з діабетом. Він 
не буде коментувати «чергову 
порцію брехні від районних чи-
новників» про те, що район купує 
інсулін для хворих містян, поки 
Пузир став у позу і не фінансує 
ЦРЛ. Натомість  прес-служба 
за дорученням мера  «просто 

повідомляє»:  питання буде ви-
несено на розгляд сесії (липень 
2017 року). Ось вам! До сесії  
інсулін можуть вимагати тіль-
ки провокатори і диверсанти, 
бо, згідно з логікою Пузира, 
ніякого діабету у городян до 
моменту  розгляду питання  
бути не може. В іншому випадку 
придбання  інсуліну за кошти ра-
йону виявилось би правдою.

Далі – ще краще. Гаряча вода 
для лікарні. Виявляється, компа-
нія-інвестор уже розробила цілий 
комплекс заходів по облагоро-
дженню котельні. Ну не сміх... не 
так.. ну не успіх? Початок липня 
– а заходи вже розроблені. Що 
ж стосується гарячої води, 
то вона теж може бути, але є 
сумніви, що внутрішні мережі 
лікарні до цього готові. А поки 
такі сумніви є, пацієнтам пропо-
нують загартування холодною 
водою за системою Порфирія 
Іванова.

Особливий предмет гордості 
Пузиря за даними публікації 
– мобільний сервісний центр. 
Розповідаючи про нього, мер 
знову вирішив посмішити народ. 
А як не посміятися, якщо новацію 
МВС він ставить собі в особисту 
заслугу? Ми ніяк не могли вто-

ропати, чому мер не чинив запе-
клого опору ліквідації в Козятині 
МРЕВ. А тепер знаємо. Працю-
вало собі МРЕВ і працювало б. 
А так ліквідували цю установу, в 
якій послуги можна було щодня 
отримувати, і  тепер чекають авто-
мобілісти епізодичного пришестя 
мобільного сервісного центру, на 
якому мер піариться, як Хрущов 
на кукурудзі. 

А ще Пузир у властивій йому 
“скромній манері”  повідомляє 
читачів, що він великодушно не 
заперечує проти обслуговуван-
ня пересувним сервіс-центром 
МВС районних клієнтів, ніби 
міська влада має на це від-
повідні повноваження. Якщо 
так, то, Саня, треба брати вище і 
санкціонувати своїм височайшим 
рішенням роботу мобільного цен-
тру на території всієї Вінницької 
області.

Ні, статейка у мера таки при-
кольна вийшла.  І посміявся від 
душі, і з оптимізмом подружився. 
У нас сусід є – такий безграмот-
ний, тупенький. Ми ним онуків 
лякаємо — не будете вчитися, 
будете такі самі. Але якщо бути 
оптимістом, то навіть наш сусід 
має шанс стати мером. Пузир же 
став!

тетЯна лозінсьКа

Неймовірно, але набули попу-
лярності плітки про те, що хтось 
ініціюва відміну статусу міста об-
ласного підпорядкування для Козя-
тина. Пов’язують це з набуваючим 
розмаху конфліктом між міським 
головою та головою районної ради.

Хочу всіх запевнити, що з 
юридичної точки зору такий 
процес взагалі неможливий. 

Так що надування щік вказаними 
персонажами можемо віднести 
до фейку піар-кампанії. Хто став 
ініціатором таких “загроз”, ми не 

досліджували. У сторін конфлікту є 
всі ознаки втрати здорового глузду 
і окозамилювання міфічною загро-
зою та геройства.

Одному і другому не завадило б 
піти в АТО. Хоча б на 35 діб. Для 
повернення почуття свідомості 
та реальності загроз. Нехай би 
спробували походити в штанях із 
характерним мутно-коричневим 
відтінком ззаду. Хоча накласти в 
штани під такими обстрілами, це 
не ознака боягузства, це природній 
інстинкт. Який вони повинні відчути 
на собі. А не займаються хернею, 
вибачте на слові.

іван остапЧуК

Більш як півмісяця лежать 
тополі на вулиці Куликівського.
Так жваво почали валити зелені 
насадження на землю, що не 
знають тепер, як бути далі? 
Мабуть, розраховували на куби 
дров. Але серед зрізаних 89 
тополь — тільки півсотні 
100% гниляк. Але й така дере-
вина все ж краще, ніж лушпиння 
соняшника?

Та міська влада відхрещуєть-
ся від тих дерев, бо бюджетні 
кошти не використовує. І що там 
хтось робить на її землі, їй не 
відомо. Та хотілося б знати, хто 

буде наводити лад з поваленими 
тополями? 

Складається враження, 
що тут не дерева, а  якийсь 
засекречений об’єкт. Цілими 
тижнями немає біля дерев ніко-
го, а у вихідні  з’являється якась 
бригада. Кажуть, від залізнич-
ників. Вони на Куликівського 
розпилюють колоди дерев по 
метри три і гілля, що тонше на 
метрівки. 

Можливо, чекають, що тро-
хи люди розберуть те гілля 
на свої потреби? І такі ви-
падки були. Люди приїздили на 
облаштованих мотоциклах під 
дрова і на автівках з причіпами 

та вантажилися. Було ж серед 
гнилі  23 живих дерева!

Фахівців лісового господар-
ства стверджують, що тополі 
найбільш аварійні дерева. 
Раніше їх садили тому, що наш 
край був сильно заболочений. 

А тополя всмоктувала вологу. 
Тоді це дерево було необхідне. 
Тепер, коли грунтові води осіли 
нижче і вологи для тополі стає 
недостатньо, вона стала деревом 
небезпечним. Це підтвердили три 
знавці лісу. 

Ми поважаємо знання і пози-
цію фахівців лісу, та як фахівці 
своєї справи, знаємо: правда 
десь посередині

27 червня
На вулиці Депутатській вкрали 

два каналізаційних люки.
На вулиці Васьковського вияви-

ли труп 57-річного козятинчанина. 
При житті він хворів на серце-
во-судинні захворювання. Тіло 
без ознак насильницької смерті 
направлене на судово-медичну 
експертизу.

28 червня
У Махнівці на автодорозі Кре-

менець - Біла Церква сталася 
дорожньо-транспортна пригода.  
Автомобіль “Део Ланос”, яким 
керував житель Києва, зіткнув-

ся з вантажним автомобілем 
“МАН” (водій — вінничанин). У 
результаті аварії, двох пасажирок 
“Део” госпіталізували з тілесними 
ушкодженнями в травматологічне 
відділення козятинської лікарні.

У козятинчанки з сараю ви-
крали велосипед вітчизняного 
виробництва.

 
30 червня
У Перемозі в 77-річної місцевої 

жительки невідомі, користуючись 
її довірою, з домівки вкрали 
гроші.

Житель Іванковець повідо-

мив поліцію, що в нього вкрали 
зварювальний апарат кустарного 
виробництва.

Шахраї зателефонували од-
ній з мешканок Бродецького та 
повідомили, що її син вчинив 
злочин. А для вирішення питан-
ня щодо його непритягнення до 
відповідальності, потрібні гроші. 
Жінка не повелася, знаючи, що 
син на роботі. Грошей злочинці 
не отримали.

У лісосмузі за Малою Клітен-
кою знайшли мінометну міну 
калібру 82 мм часів Другої світо-
вої війни.

іван остапЧуК

У газеті, яка назвалася район-
кою, з’явилася стаття “жителі 
Флор’янівки просять відновити 
правду”. Я когось розчарую. Не 
можна відновити правду, якої не 
було. І прикро, що те, що газе-
тою тепер не можна назвати, є 
ініціатором вигадок і провокацій. 
Мабуть, не знають бідолаги, що 
воювати потрібно правдою, а не 
брехнею. 

Склалося враження, що район-
ники самі статтю свою не читали. 
Чи вони дурману пооб’їдалися? 

Єдиний аргумент, який є у 

брехливих авторів, це фото не 
працюючого магазину замість 
будинку культури. 

Це технічна помилка. Така 
як “фото районки” з будинком 
культури, взяте з сайту козятин.
ком. 

Тепер по суті. Іван Остапчук в 
догоду, чи, щоб комусь сподо-
батись, нікому не пише.

Районка на замовлення, за-
мість того, щоб викривати  ко-
рупцію, оправдовує її. У статті 
нашої газети “Флор’янівських 
чиновників критикують” в № 25 
від 22 червня поточного року 
йшлося про те, що у дитсадку 

здають кімнату для святкових та 
поминальних днів. Гроші обліко-
вуються … у зошиті. Звичайно, 
пахне корупцією. І правоохорон-
ні органи мали б відреагувати. 
Натомість знаходиться бригада 
місцевих, які вже розповідають, 
що ніяка кімната не орендується. 

З такими представниками 
громади і кишеньковими газет-
ками ми ніколи не поборемо 
корупцію.

А чи взагалі був якийсь лист 
і “бригада”? Невже на п’ятій 
сторінці 26 номера районки див-
ляться всім у вічі  дев’ять бреху-
нів і не соромляться? 

У Козятинській центральній районній лікар-
ні під наглядом лікарів перебуває людина, у 
якої немає документів, що посвідчують особу. 
Називає себе Микола Михайлович Турлюн 
07.04.1955 року народження. За його словами, 
родом він із села Самусіївка, Новоєгорівського 
району, Кіровоградської області (хоча таке село 
є не в Кіровоградській, а в Полтавській області). 
У розмові називає населені пункти Подорожнє, 
Бандурівка, Мала Виска, Знамянка (Кіровоград-
ська область).

Чоловік має фізичну ваду – ампутована права 
нога. Говорить, що ампутували в Києві, за яких 
причин, не розповідає.

Триває пошук його рідних чи людей, які його 
знають. Хто має будь-яку інформацію, теле-
фонуйте: (0-43-42)2-52-42, (0-43-42) 2-25-00.
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Катерина ЧеКаЙ

Постулат для бажаючих вести 
здоровий спосіб життя — ”сніда-
нок з’їж сам, обідом поділись з 
другом, а вечерю віддай ворогу”. 
Як не прикро, але більшість людей 
не дотримуються цього правила й 
роблять навпаки — зранку нічого 
не їдять, вдень трохи перекушу-
ють, а ось ввечері надолужують 
згаяне та відводять душу за сто-
лом. А даремно! Засвоюваність 
їжі організмом зранку — 100%, в 
обід — 65%, на полуденок — 40-
50%, о 6-7 годині вечора — 25%, 
а о 9 годині — лише 15-20%.

Сніданок — це найбільш ко-
рисний та основний прийом їжі 
за весь день. І це не просто так, 
адже саме з 6 до 9 години ранку 
відбувається один з найбільш по-
вноцінних процесів метаболізму. 
Метаболізм — це засвоюваність 
їжі, розщеплення продуктів і роз-
поділ необхідних організму речо-
вин по клітинах у кров та потрібні 
органи.

Іншими словами, сніданок — 
це своєрідний “запуск” обміну 
речовин. Так само, як й ранкове 
тренування прискорює метаболізм. 
Навіть якщо людина, прокинув-
шись дуже рано, не поснідала, 
але пішла на тренування, у неї в 
будь-якому випадку добре функ-
ціонують обмінні процеси. І вже 
через 30-40 хвилин після тренуван-
ня можна починати першу за день 
трапезу, організм тоді ще працює 
на спалювання жиру.

За спостереженнями трене-
рів, люди, які сплять довше, 
“сови”, зазвичай повніші тих, хто 
прокидається зі сходом сонця. Але 
при цьому “жайворонки” й “сови” 
мають однаковий метаболізм. 
Усе пояснюється тим, що “сови” 
не встигають “запустити” зранку 
правильний обмін речовин. Вони 
просто-напросто все просипають. 
Адже, пропустивши сприятливий 
для метаболізму час, організм 
включає захисну реакцію. А саме: 
блокує жир в організмі, не даючи 
йому можливість розщіплюватися 
в енергію.

Зранку замість банальних та не 
корисних “бутерів” краще їсти 

каші (будь-які, головне цільні, а не 
посічені), так як це незамінні носії 
“корисних” вуглеводів. Саме по-
більше вуглеводної їжі на сніданок 
рекомендують фітнес-тренери. Але 
не захоплюйтесь кашами швидкого 
приготування. Там присутні різні 
харчові добавки ненатурального 
походження. Заради зекономле-
ного часу та смакоти не варто ри-
зикувати найдорогоціннішим, що в 
нас є — здоров’ям. За такі ласощі 
організм вже точно не подякує!

Сніданок повинен бути ситним. 
Тому додаємо ще й невеликий 
шматок м’яса (бажано телятину, 
курку або рибу, запечену чи при-
готовану на парі) — не більше 100 
грамів. Увага! За один прийом їжі 
організм засвоює лише близько 
30 грамів білка, все інше йде в 
“депо” (в кожного воно своє — в 
когось сідниці, в іншого стегна, 
хтось скаржиться на пишний живо-
тик тощо). Також пригостіть себе 
салатиком з рослинною олією 
(краще оливковою) і навіть, всупе-
реч загальноприйнятій думці щодо 
шкідливості кави зранку, випийте 
цей ароматний напій, щоправда 
відмовтесь від цукру. Кава теж в 
якійсь мірі “запускає” метаболізм. 

Кількість отриманих на сніданок 
калорій повинна складати десь 
500. Далі по мірі куштування усієї 
наступної денної норми продуктів, 
цифри будуть зменшуватись. Вза-
галі норма за день  — 1800 кало-
рій. Не добравши добову норму, 
ви втрачаєте енергію, починаєте 
відчувати в’ялість та ризикуєте 
погіршити стан імунної системи. 
Усього за день з’їдайте білка — 

110 г, вуглеводів — 270 г, жирів 
(рослинного походження) — 30 г.

Через 2-2,5 години після 
основного сніданку приходить 
час для другого сніданку. Ор-
ганізм не повинен бути голодним. 
Рекомендується з’їсти щось сирне, 
овочевий чи фруктовий салат, 
м’ясну нарізку. 

Те, чим потрібно поділитися з 
другом, тобто, обід, повинен ви-
глядати приблизно так: суп або 
нежирний борщ, небагато каші чи 
макарон, трішки м’яса. 

Полуденок — не відмовте собі в 
задоволенні поласувати молочними 
продуктами, наприклад, нежирним 
сиром, йогуртом; також це може 
бути шматочок м’яса чи риби, 
фруктовий салат, яйце. Головне - 
не перебільшувати з дозами! Як 
показують спостереження, люди, 
які вживають їжу по 5-6 разів на 
день, та при цьому притримуються 
правильних порцій (тобто їсти по-
троху), худнуть швидше й у них 
менша ймовірність відкладення 
“зайвого” жиру.

На вечерю краще з’їсти щось 
білкове: нежирний сир, пісне м’ясо. 
Можна їсти й пізно ввечері, голо-
вне — не пізніше ніж за 2 години 
до сну. 

Але уникайте їжі, яка містить 
клітковину (овочі, фрукти). Справа 
не в тім, що клітковина шкідлива. 
Просто ввечері вона погано засво-
юється. Тому вживайте не більше 
150 г клітковини. Адже те, що ви 
з’їдаєте більше норми, піде не на 
користь. Наприклад, 1 яблуко до-
рівнює 200 г вівсянки за вмістом 
клітковини.

про всепозиЦія

водіям можуть 
дозволити трохи 
випити за Кермом

правильНе та КультурНе харЧуваННя

Єлизавета Друга 
має два дні наро-
дження і володіє 

всіма лебедями 
1. Королеві не по-

т р і - бен паспорт, щоб подо-
рожувати.. Паспорт громадянина 
Великобританії формально випус-
кається ім'ям Королеви – тому для 
Її Величності мати власний паспорт 
необов'язково. Усі інші члени мо-
наршої сім'ї, включаючи Принца 
Уельського, паспорти мають.

2. Королева вміє стріляти з авто-
матичної гвинтівки L85.

3. Королева є першою і єдиною 
жінкою королівської сім'ї, що слу-
жила в армії. На службу в британ-
ські збройні сили вона поступила 
в 1945 році і служила в частинах 
"Жіночої допоміжної територіаль-
ної служби".

4. Молодший офіцер Єлизавета 
Олександра Марія Віндзор служи-
ла механіком і водієм в резервно-
му батальйоні. Там вона не тільки 
навчилася керувати автомобілем, 
але розбиратися в ремонті дви-
гунів.

5. У неї два дні народження. 
Один – коли дійсно з'явилася на 
світ, а другий – призначуваний. 
Королева Великобританії Єлиза-
вета II народилася 21 квітня, проте 
її Офіційний день народження від-
значають в одну із субот червня. 
І якщо свій справжній день на-
родження королева проводить в 
колі сім'ї, то вже в Офіційний день 
народження влаштовуються масові 
народні гуляння з артилерійським 
салютом і вивішуванням прапорів, 
а в посольствах Великобританії по 
всьому світу проводяться прийоми. 
Саме в Офіційний день народжен-
ня королеви проходить церемонія 
Trooping the Colour – барвистий 
парад, який регулярно проводиться 
з 1748 року.

6. Вона відправляла електронні 
листи до появи Інтернету! Перший 

у своєму житті електронний лист 
королева відправила до однієї з 
британських армійських баз ще в 
1976 році. Зміст листа засекречено 
досі.

7. Вона володіє купою досить за-
диристих птахів. За британськими 
законами, ще з 12 століття, коли 
цей птах був одним з основних 
страв для королівської кухні, по-
велося, що монарх Сполученого 
Королівства володіє всіма лебе-
дями на Темзі. Таким чином, пере-
пис допомагав тримати кількість 
лебедів під контролем. Королева 
Єлизавета II залишає за собою 
право власності на всіх лебедів без 
розпізнавальних знаків. Щорічно в 
Британії проходить перепис лебедів 
без розпізнавальні знаків.

8. Під час австралійських Ігор 
Співдружності, спортсменка Джейді 
Тейлор зробила одне із найбільш 
епічних селфі всіх часів, з короле-
вою яка усміхається, дивлячись в 
об'єктив крізь сітку огорожі.

9. Вона знялася в ролику з 
Джеймсом Бондом. Королева 
була ініціатором зйомок реклам-
ного ролика, приуроченого до 
Лондонської Олімпіади 2012 року. 
По ходу дії короткометражного 
фільму Єлизавета II і Джеймс Бонд 
відправляються на вертольоті на 
Олімпійський стадіон в столичному 
районі Стратфорд. Вони проліта-
ють над Лондоном, із землі їх віта-
ють перехожі, водій лондонського 
таксі-кеба і бронзова статуя бри-
танського прем'єра Вінстона Чер-
чілля. У фіналі фільму показано, 
як вертоліт зависає над стадіоном, 
після чого королева і Джеймс Бонд 
"десантуються" з парашутами на 
олімпійську арену. У цей момент 
на полі стадіону приземляються 
два парашутисти, що зображують 
героїв відеоролика.

10. Знаменитості усього світу 
шикуються в чергу, щоб потиснути 
їй руку

10 цікавих фактів про британську королеву

Катерина ЧеКаЙ

До редакції 
газети “RIA-

Козятин” звер-
таються мешканці 

міста і району, обурені підви-
щенням ціни на газ. Про при-
чини збільшення тарифу роз-
повіла спеціаліст по зв’язках з 
громадськістю  ПАТ "Вінниця-
газ" Оксана Поліщук.

— Збільшення тарифу на 8 
копійок, це надбавка для по-
стачальника — товариства 
“Вінницягаз Збут”, — по-
відомила вона. — Це єдина 
компанія в області, яку уряд 
зобов’язав постачати газ на-
селенню та релігійним орга-
нізаціям. Збільшення вартості 
поставки газу потрібне, щоб 
зацікавити незалежних по-
стачальників. Їх нараховується 
70 у Вінницькій області. Зараз 
вони відмовляються постачати 
газ населенню. Причина тому 
— несвоєчасні розрахунки 
споживачів.

З 1 квітня поточного року 
ціна на газ для побутових 
споживачів Вінницької об-
ласті встановлена на рівні 
6,96 грн за кубометр. Зміна 
ціни сталася відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 березня 2017 
року № 187 «Про затверджен-
ня Положення про покладення 
спеціальних обов’язків на 
суб’єктів ринку природного 
газу для забезпечення за-
гальносуспільних інтересів у 
процесі функціонування ринку 
природного газу» (посилання 
на постанову http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/187-
2017-%D0%BF ) та рішень 
НКРЕКП (Національної комісії, 
що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг).

 Розподіл коштів від на-
селення

Вартість газу як товару, 
без урахування плати (тари-
фів) за послуги розподілу та 
транспортування, становить 
5065,55 грн за 1000 куб. м 
без ПДВ.

Разом з тарифом на розпо-
діл та транспортування (732,70 
грн) та з врахуванням ПДВ 
(1159,65 грн) ціна газу для по-
бутових споживачів Вінницької 
області становить 6957.90 грн 
за 1000 куб. м.

За даними сайту ПАТ “Ві-
нницягаз”, кошти, які на-
селення сплачує за кожний 
кубометр газу (з урахуванням 
ПДВ),розподіляються наступ-
ним чином.

85,23% — отримує НАК 
“Нафтогаз” України за при-
родний газ як за товар.

0,82% — отримує ПАТ 
“Укртрансгаз” за послугу із 
транспортування природного 
газу магістральними газопро-
водами.

11,82% — отримує ПАТ 
“Вінницягаз” за послугу із  
транспортування газу розпо-
дільчими газопроводами.

2,13% — отримує ТОВ “Ві-
нницягаз Збут” як маржу 
постачальника.

Усі кошти, які населення 
сплачує за газ, потрапляють 
на розподільчий рахунок зі 
спеціальним алгоритмом, ство-
рений у державному банку 
України — “Ощадбанку”. 
Алгоритм розподілу коштів 
затверджує Державний ре-
гулятор НКРЕКП. Відповідно 
до цього алгоритму, кожний 
учасник на ринку природного 
газу отримує свій дохід (відпо-
відно до структури ціни на газ) 
та сплачує за нього ПДВ.

— Приватне акціонерне 

товариство «Вінницягаз» здо-
рожчання вартості газу не 
стосується. Це не прихована 
абонплата. Ми продовжуємо 
отримувати за свої послуги 
10% з кубометра — 68 ко-
пійок. Це оплата за розподіл 
газу, обслуговування мереж 
тощо, — підкреслила прес-
секретар “Вінницягаз” Оксана 
Поліщук.

На youtube можна перегля-
нути відеосюжет про здорож-
чання тарифу на газопоста-
чання https://www.youtube.
com/watch?v=4jA4aSoa2_Y 

 
Про «газові» кіловати та 

калорії 
У травні в платіжках на газ 

з’явилися кілокалорії, мега-
джоулі та кіловати. 

Це додаткова інформація, 
яка поки що не впливатиме на 
тариф. Нові лічильники стави-
ти не треба. 

Завдяки новим показникам 
можна порівняти, наприклад, 
газове опалення з електрич-
ним. І дізнатися, який тип 
опалення вигідніший. 

 
Приклад розрахунку на 

приватний будинок площею 
100 кв. м 

Газовий котел та плита: 
1. Січень: 350 кубів = 3325 

кВт. До сплати: 2436 гривень 
2. Червень: 30 кубів = 288 

кВт. До сплати: 208 гривень   
Електричний котел та 

плита (за умови багатотариф-
ного лічильника): 

1. Січень. 3200 кВт. До спла-
ти: 2100 гривень 

2. Червень. 400 кВт. До 
сплати: 360 гривень 

Отже, в січні вигідніше елек-
тричне опалення та плита. У 
червні — дешевше користува-
тися газом.

ціна на газ зросла на 8 копійок
блог

у кожного є один улюблений напій. який 
алкоголь підходить для кожного знака 
зодіаку?

дбають про благоустрій на селі
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Візовий режим 
із Російською Фе-
дерацією можна 

запровадити одним 
рішенням Кабінету 

міністрів, який контролює пре-
зидент, зазначив лідер «Гро-
мадянської позиції» Анатолій 
Гриценко в ефірі телеканалу 
«112 Україна».

— Мій прогноз — візи не буде 
введено,  — сказав екс-міністр 

оборони. — Якщо вони так 
здалеку заходять (виносять 
питання на розгляд парламен-
ту), значить наш президент не 
хоче брати відповідальність, 
хоче кимось прикритися. Від 
пустої балаканини в парламенті  
толку не буде.

Анатолій Степанович  пояснює, 
що візовий режим дозволить 
ретельніше вивчати біографію 
тих, хто перетинає кордон і 

виявляти чи відсіювати по-
тенційних диверсантів.

— У нас, хто куди хоче, туди 
їде,— констатує пан Гриценко. 
— Підготовлена людина легко 
знайде в Україні вибухівку, із 
радіодеталей змонтує будь-які 
системи підриву.

Прозорі кордони в умовах ві-
йни, наголошує політик Грицен-
ко, становлять небезпеку для 
країни та наших силовиків. При-

клад — убивство полковника 
розвідки Максима Шаповала.

— Це не теракт, коли ви-
сувають вимоги, заробля-
ють політичні дивіденди. 
Це сплановане російськими 
спецслужбами нахабне й 
цинічне вбивство, — зазначає 
парламентарій шести скликань” 
Анатолій Гриценко.

Лідер «Громадянської позиції» 
вважає, що фрагментарні кроки 

в сфері безпеки будуть мало-
ефективними. Українському 
президенту від початку агре-
сії Росії слід було «називати 
війну війною, проголошувати 
воєнний стан, створювати 
Ставку Верховного Головно-
командувача». Тоді б мали 
більший сенс візовий режим, 
заборона російських інтернет-ре-
сурсів та інші заходи, підсумував 
Гриценко 

Гриценко ставить прогнози відносно віз з рФ

вероніКа любіЧ

Конкурсна рада районного кон-
курсу проектів розвитку територі-
альних громад визнала переможців 
9 проектів. На їх співфінансування з 
районного бюджету виділено майже 
мільйон гривень. Ще півмільйона 

зарезервовано для переможців на-
ступного XIV обласного конкурсу 
проектів розвитку територіальних 
громад.

Відносно сьогоднішніх районних, 
визнані кращими в наступних сіль-
радах: Зозуленецькій (освітлення), 
Махнівській (вдосконаленя та енер-

гозбереження клубу), Сестринів-
ській (капремонт клубу), Юрівській 
(водозабезпечення), Непедівській 
(будинок культури), Пузирки (освіт-
лення вулиць), Кашперовецькій 
(ремонт дороги), Самгородоцькій 
(вікна і двері у терцентрі), Йосипів-
ській (освітлення).

овен
Горілка — ідеальний алкоголь-

ний напій для Овнів. Вони не 
люблять нудьгувати, неквапливо 
куштуючи легкі ігристі вина і рідко 
є затятими фанатами пива. Овни 
чудово вміють робити коктейлі з 
горілкою, а в барі завжди замов-
ляють напої на її основі.
телець

Найкраще — келих пива в кінці 
важкого дня. Пиво не п'янить до 
помутніння розуму і приємно роз-
слабляє. А сидр — ідеальний ал-
когольний напій для жінок-Тельців.
близнюКи

Цей знак Зодіаку завжди тягне 
на божевільні пригоди. Можливо, 

тому вони так люблять текілу, 
після якої в вечірній програмі 
з'являються запальні танці і нові 
знайомства. 
раК

Люблять пити зі змістом, що 
для них означає впадати в легку 
меланхолію і міркувати про життя. 
А гідним алкогольним компаньйо-
ном вони вибирають собі джин, 
іноді забуваючи розбавляти його 
тоніком. 
лев

Представник цього знака Зо-
діаку з усіх напоїв вибирають 
червоне вино. Вони не бажають 
експериментувати з різними алко-
гольними коктейлями і в своєму 

келиху бажають бачити виключно 
якісне вино.
діва

Діви часом можуть бути дуже 
критичними до нових пропозицій. 
Своїм улюбленим алкогольним 
напоєм вони, не замислюючись, 
називають біле вино. Діви завжди 
вимагають, щоб вино подавали 
холодним, інакше вони просто не 
будуть його пити.
терези

Ідеальний алкогольний напій 
для них — віскі. Представники 
цього знака Зодіаку не звикли 
пити коктейлі, щоб просто п'яніти, 
для них важливо розкуштувати 
кожну нотку напою і відчути його 

витримку.
сКорпіон

Найкращим алкогольним на-
поєм для них виявився коньяк. 
Важливо тільки знайти для нього 
правильний келих і гідну компанію 
на вечір.
стрілець

Дуже люблять Новий рік — 
адже це період, коли шампанське 
ллється рікою. Вони не вважають, 
що для шампанського потрібно 
певний час і місце, адже це напій 
добре йде на природі і на світ-
ському рауті. 
Козеріг

На шотландський віскі розще-
дриться не кожен, але Козеріг 

знає, що воно того варто. Цей 
знак Зодіаку може приховати пля-
шечку скотча в домашньому барі 
і попивати її маленькими дозами, 
вкриваюся пледом на улюбленому 
кріслі.
водоліЙ

Краще рому нічого і не зна-
йдеш. Тому на свята вони з ра-
дістю приймають в дар пляшечку 
міцного рому.
риби

Вони вважають за краще аб-
сент. Він відкриває їх з іншого 
боку, нехай вони і не завжди 
можуть пригадати наслідки таких 
відкриттів, і дарує незабутні від-
чуття свободи.

алКоГольНі пристрасті за 
зНаКом зодіаКу

миКита панасенКо
 
Наразі законопроект про-

ходить підготовку. Про можливі 
зміни написав на своїй сторінці 
у Facebook нардеп Мустафа 
Найєм. 

Яких змін хочуть депутати: 
1. Залежність ступеня пока-

рання від рівня сп'яніння. 
“Можливо, за вміст алкоголю 

між 0,2 і 0,49 проміле повинен 
бути передбачений лише штраф 
без позбавлення права керуван-
ня”, — пише Найєм. 

2. Підняти поріг допустимого 
вмісту алкоголю до 0,5 промі-
ле. Але тільки для досвідчених 
водіїв. Для тих, хто отримав во-
дійське посвідчення нещодавно, 
допустимий рівень залишиться 
0,2 проміле. Також норму не 
підніматимуть для водіїв гро-
мадського транспорту, таксі та 
вантажних авто. 

3. Дати поліції право на випад-
кові перевірки вмісту алкоголю 
в крові за принципом “Коли за-
вгодно і де завгодно”. 

“При цьому важливо (!) перед-
бачити адекватне право поліції 
при такому інспектуванні не зло-
вживати своїм правом і переві-
ряти документи водія, якщо тест 
не дав позитивного результату”, 
— пропонує нардеп.

4. Впровадити “Пункти тве-
резості”, на яких би перевіряли 
абсолютно всіх водіїв з потоку. 

5. Запровадити практику пере-
дачі інформації про порушення 
ПДР страховим компаніям.

Як визначити свої “проміле”? 
Щоб розрахувати концентрацію 
етанолу в організмі (проміле ал-
коголю в крові), слід враховувати 
наступні параметри: 

• вага тіла людини і її стать 
• відсоток рідини в тілі по від-

ношенню до загальної ваги 
• обсяг випитого напою і вміст 

у ньому алкоголю 

Наприклад, візьмемо молодого 
чоловіка, вага якого становить 80 
кг. Та який випив 100 мл горілки 
(40% алкоголю). 

Розрахуємо вагу рідини в тілі, 
вона становить у чоловічому ор-
ганізмі приблизно 70% (жіночий 
60%): 80 кг х 70% = 56 кг 

Визначимо вміст чистого ета-
нолу у випитому. 

Для цього: 100 мл х 40% = 40 
мл чистого спирту, що в грамах 
складе – 40 мл х 0,79 г / мл 
(щільність етилового спирту) 
= 31,6 г чистого спирту – 31,6 
г – 10% (стандартна похибка, 
викликана безліччю факторів) = 
28,44 г чистого етанолу 

Розрахуємо проміле алкоголю 
в крові: 28,44 г / 56 кг = 0,5 
проміле 

Вищенаведений спосіб визна-
чення проміле алкоголю в крові 
не є на 100% ефективний, цим 
способом можливо визначити 
приблизну кількість проміле у 
крові лише для інформаційних 
цілей, так як у будь-якому випад-
ку, якщо вживали алкоголь – за 
кермо сідати не можна. 

Таким чином, 0,5 проміле це: 
— 100 г горілки (40%); 
— 800 мл пива (5%); 
— 307 мл вина (13%) 
Редакція “RIA-Козятин” ні в 

якому випадку не закликає пити 
за кермом. Вираховуйте свій 
рівень алкоголю у крові та не 
сідайте за кермо у нетверезому 
стані.
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лариса бевза
 

Сіріє за віконечком, 
ще позіхає сонечко,
Сполоханою пташкою 
матуся піднялась.
Побрязкала дійницею, 
погомоніла з птицею,
Упоравшись до кухні йде,
 до кастрюлів взялась.
Парують над тарілкою 
млинці на купці гіркою,
Так шкода сон тривожити,  
рум’яні діти сплять.
Схилилася лебідкою, 
звела рукою ніжною:
— Прокиньтесь, пташеняточ-
ка, пора уже вставать. 
Йдуть в школу впорядковані, і 
ситі, й обціловані,
Сама, як птиця-ластівка,
 до праці подалась.
Думки дітьми схвильовані, несе 
сумки спаковані,
Щоб знов сім’ю нагодувать, як 
вранці піднялась.  
З підручника читаючи, 
письмо перевіряючи,
Терпіння і пояснення 
із мудрістю сови.
Пташат своїх вкладаючи, 
назавтра все подбаючи,
Сама принишкне стомлена, бо 
знову день новий.   
Минеться все й забудеться, 

дитяча мрія збудеться.
Роз’їдуться дорослими 
із дому пташечки.
Зморшками засіється, 
на скроні попіл звіється,
Журливими голубками 
залишаться батьки...            

на позитиві потрібно знати

іГор леоНтюК — Кращий 
страж воріт!

ваГоННиКи 
здобули золото

5 озНаК що ви будете разом

музей — місце еКсКурсій На КаНіКулах

ми запитали у КозЯтинЧан де найчастіше проводите свій час?

володимир (35), 
тимЧасово не працює:

— Удома з родиною.

раїса (55), домогосподарКа, віКа (9) і 
діана (10), шКолЯрКи:

— У парку.

жанна (25), у деКреті та наталЯ 
(28), продавець:

— У кафе “Асоль”.

настЯ (10), шКолЯр:

— У парку.

Ярослав (34), промоутер:

— На природі.

віКтор (61), пенсіонер:

— Удома.

ми запитали у КозЯтинЧан Що позитивного сталося в вашому житті останнім часом?

КатЯ (19), оператор 
атраКціону:

— Робота щодня 
приносить радість і 
позитив! 

назаріЙ (26), баКалавр:
— Закінчив бакалаврат 

й повернувся додому. Го-
туюсь до магістратури.

дмитро (23), приватниЙ 
підприємець:

— Відкрив свою 
кав’ярню “Наше місто”!

анжела (21), тимЧасово не 
працює і владислав (23), 
адміністратор:

— Нарешті мій брат Владислав 
приїхав із Києва в гості. 

анна михаЙлівна (75), пенсіонер:
— Чекаю гостей. Скоро в мене 

й молодшого сина Віталія будуть 
дні народження. 

марина (44), домогосподарКа:
— У старшого сина Миколи 

народилася дочка Злата. А у 
молодшого сина Максима був 
випускний.

лариса бевза з донькою 
галиною

учасники турніру пам’яті дитячого тренера олександра Чорного 

40
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40

в’ЯЧеслав гонЧаруК

У музей історії Козятина при-
йшли маленькі відвідувачі. Це 
дітки з оздоровчого табору 
“Гарант”.  Відпочиваючи, вони 
проводять різнопланові екскурсії 
та зустрічаються з людьми різ-
них професій, запрошуючи їх до 
себе в гості. У них побували вже 
лікарі, кулінари, МНС-ники. А ще 
вони вивчають історію рідного 
краю. У музей історії діти при-
йшли подивитись на колекцію 
зжатого паперу мистецтва Ори-
гамі. Підготували таку колекцію 
учні гуртків з центру дитячої та 
юнацької творчост: Дар’я Кор-
женко, Ольга Поліщук, Вероні-

ка Грабовецька, Анна Пастух, 
Діана Соляр. А керує гуртком 
мистецтва Оригамі методист но-
вітніх технологій Ірина Лукашук. 

У музеї відпочиваючих зустріла  
директор музею — краєзнавець 
Лілія Макаревич. Діти розповіли 
їй про себе, що вони подорожу-
ють містом і вивчають англійську 
та польську мови. 

Пані Лілія розповіла про мис-
тецтво з паперу, яке зародилося 
в Японії ще в ХVII столітті і було 
введене в практику в середині 
ХХ віку. Оригамі в перекладі з 
японського означає складений 
папір від декоративного при-
кладного мистецтва. Класичний 
Оригамі — де листок паперу, що  

складається на квадрати. Розпо-
віла краєзнавець і як робляться 
кульки Кусадама, і що означає  
з японської квілінг — паперові 
смужки. 

Як складаються скульптури, чи 
композиції традиційно японської 
Оригамі…

 Діти уважно слухали, обміню-
вались запитаннями та відповід-
ями. Вони пройшлися з гідом  по 
історичному минулому Козятин-
ського краю.  

Після завершення екскурсії 
“гарантята” зі своїм керівником 
Ларисою Блажієвською та вчи-
телем англійської мови Артемом 
Павленком розписалися в книзі 
шанованих відвідувачів музею.

в’ЯЧеслав гонЧаруК

Коли дорослий футбол на ка-
нікулах, то любителів цього виду 
спорту радує футбол дитячий. 
Саме в цей час проводяться різ-
номанітні розіграші і турніри. 

Нещодавній турнір на козятин-
ському стадіоні “Локомотив” був 
днем пам’яті дитячого тренера 
Олександра Чорного, який 40 ро-
ків свого життя віддав футболу.

Цього дня в наше місто приїха-
ли вінницький “Темп” двома скла-
дами, “Авангард” з Калинівки і 
ФК “Поділля” з села Перемога 
Козятинського району. Проходив 
цей турнір за схемою 8+1. Це 
по 20 хвилин тривалість тайму. 
Удвоє менше футбольне поле 
від звичайного. І положення поза 
грою не фіксується.

Грали команди за круговою 
системою. Тобто кожна команда 
зустрічалася з кожним учасником 
цього турніру. А ще футбольні 
колективи були різні за віком. 
Спортсмени “Темп-Авто.Ріа” і 
калинівського “Авангарду” були 
старшими від гравців “Поділля” 
з Перемоги і “Темпу” вінницької 
ДСШ. Молодші поступилися обом 

дорослим клубам. Тож старші 
розіграли золото, а молодші — 
бронзу. 

Матч між старшим “Темпом” 
і калинівчанами завершився з 
рахунком 7:2 на користь перших. 
Вони і стали переможцями. 

Срібними призерами стали фут-
болісти “Авангарду”. 

Бронзові медалі — у ко-
манди Козятинського краю. 
Вона переграла своїх однолітків 
з рахунком 2:0. Обидва м’ячі в 
цій зустрічі провів Богдан Нюня. 
А ще воротар “Поділля” Ігор 
Леонтюк був визнаний кращим 
стражем воріт.

Нагороджував вихованців фут-
больних шкіл області депутат 
обласної ради Юрій Максимен-
ко. А дванадцятирічний гравець 
вінницького “Темпу” підписав 
контракт з ФК “Карпати” з міста 
Львів.

Р. S. На виході зі стадіону 
один з гостей почав виражатися, 
що стадіон “Локомотив”, це по-
мийна яма і сам Козятин — місто 
безгосподарників: дерев нава-
лили і так далі. З цього приводу 
висловлю свою думку. Думаю, 
що вона збігається з думкою 

багатьох. Ми, козятинці, гостям 
раді. Наш стадіон — один з най-
кращих не тільки в області і по-
мийною ямою ніколи не був. 

З поваленими деревами меш-
канці міста Козятин розберуться 
самі. А хто думає нас учити 
таким чином, ми не хочемо мати 
в гостях. 

в’ЯЧеслав гонЧаруК

Пройшла 15 міська спартакіада 
серед колективів підприємств та 
організацій Козятина з міні-фут-
болу. У змаганнях взяли участь 5 
команд, які були поділені на дві 
групи. У першій було три команди 
спортсменів ВЧД-Е, ВЧД -Р та локо-
мотивного депо.

У другій групі грали майстри шкі-
ряного м’яча команд м’ясокомбінату 
та ПЧ-7. 

Усі ігри проходили в запеклій на-
пруженій боротьбі. Кожна команда 
показувала видовищний футбол. 
Комусь доля усміхнулася більше, 
комусь не вистачило везіння. Та тим 

і красивий футбол, що переможцем 
може бути той колектив, який, крім 
майстерності ще й вірить у свою 
перемогу.

3 та 4 місце розіграли між со-
бою ВЧД-Р та ПЧ-7. З рахунком 5:2 
перемогу здобули представники 
вагонної служби.  За чемпіонство 
змагався ще один колектив вагон-
ного депо та м’ясокомбінату. Ця 
гра була достойна фіналу. У рівній 
боротьбі перемогли футболісти 
вагонної експлуатації. Їм і діс-
тався головний кубок. Інші  учас-
ники спартакіади були нагороджені 
почесними грамотами відділення 
спорту міста.

 Бути божевільним в коханні — 
одна з найбільш чарівних подій в 
нашому житті. Виникають питан-
ня, коли ви зустрічаєте когось но-
вого: бути разом чи ні? Чи є він 
тим самим, чи ні? Ми сумісні? Ось 
п’ять ознак того, що це надовго.

 
1. Коли ви дозволяєте собі від-

криватися, ви живете насправді. 
Є краса в прийнятті ваших недо-
ліків. Якщо ви можете ділитися 
і відкривати свою душу, не від-
чуваючи критики, ця людина ваш 
охоронець.

 
2. Взаємна оцінка вимагає 

зрілого рівня довіри і поваги. 
Повага вимагає чесності. Найві-

рніша форма любові — це те, 
як ви ставитеся до партнера у 
стосунках. У цьому стані поваги 
ви можете ділитися речами, про 
які ви нікому не кажіть. Повагу 
зароблено. 

Коли ви перебуваєте у стосун-
ках, що забезпечують безпеку 
і довіру, ви знайшли свою по-
ловину.

3. Ви не ревниві. У стосунках 
немає ревнощів, немає ніякої 
напруги для минулої невпевне-
ності, тому що ви відчуваєте себе 
невимушено. Ви проводите час 
з друзями і окремо. Не існує на-
пруженого контролю. Ви жадаєте 
бути одне з одним, але важливо 
мати свободу вираження і окремі 

інтереси.
«Невпевнені люди тільки за-

тьмарюють ваше сонце, тому що 
вони ревнують вас до вашого 
денного світла і втомилися від 
своєї темряви», - Шеннон Л. 
Альдер

 
4. Ви смієтеся разом. Бути 

смішним — природно. Ви можете 
висміювати одне одного. Сміх 
завжди присутній у ваших сто-
сунках. Якщо ви можете сміятися 
над собою зі своїм партнером, 
не стримуючи сарказму, у вас є 
щось особливе. Цим типам сто-
сунків судилося бути вічними.

 
5. Ви підтримуєте одне одно-

го. Ви розвиваєте одне одного 
в найкращі версії. Ви стаєте до-
слідниками і шукачами пригод, 
щоб знайти способи радіти одне 

з одним. Якщо ваші стосунки за-
сновані на захопленні і натхненні 
одне одним, ви знайшли дорого-
цінний камінь в своєму житті.

Привіт друзі! Це знову я, ваше 
совеня Джеммі! Минулого тижня 
я був на відпочинку, адже зараз 
період моря, сонця та пригод. 
Тому зараз усі їдуть відпочива-
ти або навпаки попрацювати на 
відпочинку. Але якщо раніше це 
називалося туризмом, похідне від 
"tour" – запланована поїздка за 
певним маршрутом, то тепер це – 
"тревелінг" (travelling), відпочинок 
без будь-яких часових, добових, 

різних або незапланованих марш-
рутів та екстремальних напрямів 
відпочинку. Де бажання самих 
відпочиваючих є запорукою 
ситуативних розваг "за першим 
покликом". Але як би це не зву-
чало і в якій частині світу ви не 
відпочивали, а сучасному туристу 
потрібно знати хоча б десять 
елементарних фраз англійською, 
щоб не потрапити в якусь халепу.

Наприклад. 

I want to book a room. — Я 
хочу забронювати номер.

I’m looking for... — Я шукаю 
…..

How much is this? — Скільки 
це коштує?

Could you repeat that? — Чи 
не могли б ви повторити?

 Where is… the bathroom, 
restaurant, museum, hotel, beach, 
embassy — Де знаходиться … 
туалет, ресторан, музей, готель, 

пляж, посольство?
Can I ask you a question? — 

Чи можу я запитати?
Could you write it down on 

paper? — Ви могли б написати 
це на папері?

I am hungry/ thirsty/ cold... 
— Я зголоднів/хочу пити/мені 
холодно.

I need help. — Мені потрібна 
допомога.

Where can I buy…? — Де я 

можу купити…?
Список слів та виразів на цьому 

не закінчується. То ж приємного 
відпочинку та вивчайте англійську 
перед поїздкою за кордон.

джеммі

пташка-мати

десять фраз для туриста аНГлійсьКою 

яК зНайти спільНу 
мову з НаЧальНиКом
 підготувала Катерина ЧеКаЙ

 
Ваш успіх в кар'єрі багато в 

чому залежить від того, які сто-
сунки ви збудуєте зі своїм безпо-
середнім керівником. 

Давайте розберемося, які дії 
(або їх відсутність) допоможуть 
вам налагодити відносини з 
босом.

 
будьте мудрі

Але не в тому сенсі, що вам 
треба неодмінно здобути пере-
могу над шефом в інтелекту-
альній битві. Все якраз навпаки. 
Проявіть мудрість в тому, щоб не 
доводити з піною у рота началь-
нику його неправоту.

не лестить
Неприкриті лестощі видно 

відразу, а чоловік, який постій-
но підлещується, автоматично 
сприймається негативно. 

проЯвіть дива дипломатії
Навіть якщо колеги спробують 

втягнути вас в якісь чвари і пліт-
ки, не піддавайтеся. Начальство 

не любить “мишачу метушню” 
на робочому місці. Будьте до-
брозичливими як у відносинах з 
колегами, так і з керівництвом. 

Дотримуйться правил
У кожного начальника є свої 

“пунктики”. Хтось терпіти не 
може запізнення. Для когось 
офісний стиль — єдиний при-
йнятний стиль в одязі, а слово 
“джинси” — невідоме і страшне. 
А комусь необхідно, щоб його 
тримали в курсі всіх справ, на-
віть самих незначних. 

не КидатисЯ в КраЙноЩі
Деякі співробітники вважають, 

що треба якомога частіше потра-
пляти начальнику на очі, закида-
ти його своїми ідеями і пропози-
ціями, щоб він бачив, як старан-
но вони працюють. Насправді це 
не так — така поведінка дратує. 
Але якщо тактика “мене багато” 
не підходить, то і тактика “мене 
мало” — теж не те.

не відмовлЯЙтесЯ працю-
вати понаднормово

Начальники — теж люди, і 

ніщо людське їм не чуже. Є, 
звичайно, “особливі кадри”, 
але в більшості своїй це такі ж 
сім'янини, як і ви, з жінками і 
чоловіками, дітьми та планами 
на вихідні. Але якщо борг кличе, 
то начальник працює і в вихідний 
день. Тому не варто сприймати в 
штики його прохання попрацюва-
ти в суботу. 

... Але робіть це з розумом
Одна справа — вийти у вихід-

ний день, тому що дійсно треба, 
а інше — регулярно (і часто 
безглуздо) переробляти, не 
отримуючи за це ніякої “подяки”. 
Не дозволяйте босові сідати вам 
на шию. 

Від ваших взаємин з на-
чальством насправді залежить 
багато чого. Тому дотримуйтеся 
наших порад, намагаючись зна-
йти спільну мову з шефом. А 
якщо зробити це категорично не 
виходить і відносини ну ніяк не 
складаються — не впадайте у 
відчай. Робота — це не на все 
життя. Її можна змінити.
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Тихо, як води, плинуть ВАШІ роки,
А їх вже 65.
Там молодість вічна у ВАШІЙ душі.
З роками її не віднять.
Тож будьте такою у нас ВИ завжди.
Хай усмішка і радість земна
Кожен ВАШ день зігріва.

Вітаємо з 65-річним Ювілеєм (03.07.17 р.)

Юрчук 
Галину Олександрівну

З великою повагою колектив терапевтичного 
відділення КП КЦРЛ.
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Нехай у серці щастя буде 
і сил прилив немов потоки рік .

Нехай життя цвіте і поважають люди,
і довгим як століття буде вік.
Нехай добро людини прибуває,

як струмінь чистої води.
Хай зло далекими стежками обминає,

А радість поруч йде завжди.

Вітаємо 9 липня  з 50- річним ювілеєм братів
Сіхневич 

Віталія і Валерія 
Валентиновичів

Мулявку 
Ірину Володимирівну

Хай доля дарує Вам років багато, 
Відпустить здоров’я міцного й добра, 
Хай повниться ласкою рідна Вам хата, 
Й багато в ній буде любові й тепла. 
Хай радість приносить Вам кожна година, 
Від горя хоронить молитва свята, 
Хай щастям квітує життєва стежина 
На многі і благі майбутні літа. 

З повагою батьки та учні 2-А класу ліцею-школи.

Вітаємо з Днем народження  (4 липня) 

9 липня Вітаємо з 50-річним Ювілеєм

З любов'ю: дружина, діти Максим, Маргарита,
 Тетята, Ярослав, внучок Валентин.

Слуцького
 Ігора Володимировича

Тобі сьогодні, рідний, п'ятдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім'янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословіння,
Нехай здоров'я й сил дарують всі святі..

09.07. Вітаємо з 55-ти річчям дорогого сина, брата, дядю 

З любов'ю мама Таня, сестра Іра з сім'єю.

Костюка 
Сергія Івановича!

Рідний мій братику — красивий і поважний! 
Сердечно вітаємо тебе з Днем народження! 
Бажаємо бути міцним як дуб, здоровим і бадьорим, 
веселим та щасливим, як пташка, 
ніжним, як вранішнє сонечко, люблячим, як Господь! 
Нехай завжди з тобою будуть віра, надія та любов! 
Хай береже тебе Бог від поганого! 
Нехай родина твоя буде здорова!
Хата буде повною рідні та вірних друзів!
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Вітаємо з 45-річчям дорогу донечку, сестричку

Ільчук 
Ірину Петрівну

     с.Махаринці
Наша мила і люба - найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров'я у тебе було,
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна доволі.
Бо людям для щастя багато не треба - 
Сімейного затишку й мирного неба.

З любов'ю: мама Марія, сестра Оксана з сім'єю.

Від мами Тамари, Ніни, Ані ,Олі, Мілани та Колі.

Чагіну   Ірину Олександрівну
У гарний день ти народилась,
Неначе зіронька з’явилась,
В наш дім тихенько принесла
Багато радості й тепла.
Хай доля щедрою рукою
Тобі вділяє многая літ,
Хай щастя повниться рікою,
Тож розквітай, як маків цвіт!
Хай поважають тебе люди,
Твори  добро для них усіх,

Нехай з тобою успіх буде,
Любов і ніжність, щирий сміх.
Твоя зоря на небосхилі,
Яскраво й сильно хай горить,
Хай сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!

З любов'ю твоя родина.

10 липня Вітаємо з 17-річчям дорогу донечку

Загребельних 
Ірину Анатоліївну та 
Петра Миколайовича

с.Блажіївка
Прозорі, кришталеві, 
чисті 15 років
Ті, що разом прожили Ви.
Така сім'я – це просто диво,
Усе складається щасливо.
Даруєте Ви втіху і розраду.
Маєте міцну опору і пораду
Обоє розумні, чуйні, мрійливі,
Будьте й надалі радісні, щасливі!
Успіхів, злагоди, палкого кохання,
Нехай здійсняться всі бажання!

З любов’ю і повагою: 
донька Іра, син Вадім, 
внук  Віталік.

Вітаємо дорогих батьків 5 липня 2017 р.
З Кришталевим весіллям!
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продам 
  2 îðòîïåäè÷íèõ ìàòðàöè 190 õ 90. 096-445-25-80
  2-³ çåì. ä³ë-êè 16 òà 15 ñîò. ïðèâàòèç., º äåðæàâí³ àêòè, ð-í âóë.
Ìàòðîñîâà. 097-519-79-92
  Àêâàð³óì 300 ë., â ïîâíîìó ñêëàä³. 097-509-27-40
  Áàíàíîâ³ ÿùèêè íîâ³, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà Ïîäîëêà. 2-06-91, 
093-246-22-76
  Áàíêè 3-õ ë. 063-103-03-16
  Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³. 2-14-37, 067-265-60-50, 093-837-14-24
  Áàíêè, ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, çàêóñî÷í³ òàð³ëêè,  óìèâàëüíèê 
ôàðôîðîâèé, âàçîí åêçîòè÷íèé (ñóêóëåíò), ëþñòðà íîâà ïîòîëî÷íà. 
093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Áåíçîêîñà 43 ñì. êóá., áåíçîïèëà íîâà, ïîñèëåíèé ïðèöåï äë 
ìîòîáëîêà àáî ì³í³ òðàêòîðà, áåíçîåëåêòðî ñòàíö³ÿ 800 Âò íîâà, ðåéñè, 
ñàïà íà êîëåñ³, ïëóæîê, åëåêòðîçâàðêà Êåíòàâð, àâòîãåí. 068-216-34-20
  Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ. 063-648-20-99
  Á³äîí àëþì. 2 øò., ñòàêàíè, ãðàô³í÷àñò³ 100 øò., õ³ì.÷èñòå ñêëî, 
ñ.Ìàõàðèíö³. 093-688-22-94
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Âàãîíêà ïëàñòèêîâà 8 êâ.ì., äâåð³, â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, 

êíèæíà øàôà, òðþìî, áàíêè, òàð³ëêè, øïèö³ äî âåëîñèïåäà 30 ñì. - 34 
øò. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Âàííà ÷àâóííà á/ó 170 õ 75, äîáðèé ñòàí. 097-690-98-02
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé Óêðà¿íà á/ó, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 073-060-50-73
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé 400 ãðí., áàíêè 0.5 ë. - 2 ãðí, ïëèòêà ó âàííó 
15 õ 15. 093-705-62-44
  Âåëîñèïåä Óêðà¿íà, äàìñüêèé á/ó. 068-210-77-02, 093-786-38-21
  Â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, êàñòðþë³ 2-õ â³äåðí³, êèëèìè, ñò³ë ïîë³ðîâàíèé, êîñà 
ç ê³ññÿì. òåðì³íîâî. 097-511-19-08
  Â³êíà 3 øò., æ³í. çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè ð³çí³, øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà, 
ñåðâàíò, 2 êðîâàò³, áàíêè, òàð³ëêè. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-
080-08-26
  Â³êíî ì\ï á\ó. ðîçì.158 õ 93 . òåë. 093-87-25-666
  Â³êîííà êîðîáêà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80 õ 1.20 ñì. 097-
353-17-70, 093-041-69-49
  Â³ÿëêà äëÿ çåðíà, 2 çàäí³ êîëåñà â çáîð³ á/ó. 068-024-27-05
  Âîäîðàçáîðíàÿ âîäÿíàÿ êîëîíêà á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ÷óãóííàÿ. 
067-515-33-56
  Âóã³ëëÿ, öåãëà îáëèöþâàëüíà íîâà 4 000 øò. 063-279-94-04
  Âóëèêè ç ðàìêàìè, ìåäîãîíêó. 093-411-58-99
  Âóëèêè, ìåäîãîíêà, ð³éíèöÿ, ÿùèê äëÿ ïåðåíîñó ðàìîê. 097-756-75-89
  Âóëèêè, ðàìêè á/ó. 096-277-73-90
  Âõ³äí³ äåðåâÿí³ äâåð³ á/ó, ïëèòà ãàçîâà á/ó, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ 
êàðòîïë³, êîëþ÷à ïðîâîëîêà. 068-058-13-46
  Ãàç. ïëèòà 4-õ êàìôîðíà â äîáðîìó ñòàí³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ á/ó, øêàô 
3-õ äâåðíèé ïîë³ðîâàíèé, áàíêè 3-õ ë., òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð á/ó. 067-129-
83-37, 063-296-18-65
  Ãàíòåë³ 5 êã., äóáîâà êîðîáêà äëÿ äâåðåé, ç/÷àñòèíè äî êîòëà Ferrolli, 
ùèòîâ³ äâåð³ ç êîðîáêîþ, â³êîíí³ ðàìè 95 õ 70, îáëèöþâàëüíà ïëèòêà 15 
õ 15. 067-494-05-59
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ïîðó÷ ç åñòàêàäîþ 15 ì. 067-770-39-71, 073-
421-72-87\
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 068-058-13-46
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé, á/ó ð. 6.30 ç 3.20. 093-795-
10-33, 097-967-32-90
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-077-
20-37
  Ãàðàæíà áðàìà ç ëóòêîþ. 096-176-06-08
  Ãðàéëèâ³ áðèòàíñüê³ êîøåíÿòà, ñàì³ ¿äÿòü, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà. 098-589-
55-25, 063-608-91-06

  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-574-95-93
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, äåðåâ’ÿí³. 097-176-02-25
  Äâ³ ãàçîâ³ ïëèòè «Åëåêòà» á/ó.  097-556-86-79
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 
063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèòÿ÷à äåðåâ’ÿíà êðîâàòêà, õîäóíêè, êåíãóðóøêà, îäÿã íà ä³â÷èíêó 
äî 1 ðîêó. 063-662-14-16
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 , Ãîëëàíäñüêà Mutsy, õîðîøà ÿê³ñòü, ³äåàëüíèé 
ñòàí, ëþëüêà òà ïðîãóëêà 1 600 ãðí. 098-886-76-54, 073-226-92-89 
Þëÿ
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â ãàðíîìó ñòàí³ óí³âåðñàëüíà 2 â 1, êîëÿñêà ë³òî, 
ìàíåæ, õîäóíêè, âàííî÷êà. 093-778-40-50, 096-811-39-24
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà, äèò. ìàøèíêà íà ïåäàëÿõ, ãàç. áàëîí, îáîä ³ç 
øïèöÿìè äî âåëîñèïåäà, ñêàò áåçêàìåðêà 120/90/10, ãîäèííèê, íàñîñ 
ñò., åë.äâèãóí. 063-767-93-56
  Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä, äèòÿ÷à êîëÿñêà íåäîðîãî. 073-
029-63-24, 068-546-67-73
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 4-7 ðîê³â, ìàéæå íîâèé. 097-486-90-23
  Åêñòðóäåð 1-íî ôàçíèé 220Â â ÷óäîâîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. 096-
969-45-99
  Åë.ñîêîâèæèìàëêà, ñîêîâàðêà, 40 ë. êàñòðþëÿ, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 
099-294-82-38, 2-12-13
  Æèãóëüîâñüêèé ïðèöåï, äðîâà 6 ê/ì. 068-334-79-29
  Çàäíÿ áàëêà íà Òàâð³þ â çáîð³ ç êîëåñàìè, êóòíèê 100 2 øò. 4.0 ì, 
êàáåëü 30 ì àëþì³í³é, 4 æèëêè ïî 5 êâ. 097-886-27-25
  Çåì. ä³ë-êà 17.6 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, âóë.Öåíòðàëüíà 141. 096-
569-91-85
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ç íåäîáóä., ãàç, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, íåäîðîãî, 
ñ.Ìàõàðèíö³. 093-688-22-94
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç ôóíäàìåíòîì ³ç 
äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, 
ãàç - ïî âóëèö³. 066-140-79-63, 093-647-76-72
  Çåðíî ïøåíèö³, ïëèòè áåòîíí³ àðì³ðîâàí³ 20 õ 60 õ 2000 ñì., ãàç. 
êîòåë 7-êà áåçäèìîõîäíèé. 096-727-43-90
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ 3 500 ãðí. 096-962-41-19
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, îâåñ. 096-857-52-99, 068-729-24-65
  Ç²Ë - ãëèíè 5 òîí, ñàìîâèâ³ç. 097-691-24-53
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó. 098-477-37-33, 093-

596-41-07
  ²íäîêà÷óð êîðè÷íåâèé âåëèêèé, áëþòóç êîëîíêà Q610 íîâà 360 ãðí.  
068-044-24-68
  Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, ãèðÿ 32 êã. 
(ñïîðòèâíà). 096-463-00-66
  Êàï³òàëüíèé ãàðàæ ïëîùà 18 êâ.ì., ç ïàêåòîì äîêóìåíò³â ì.Êîçÿòèí 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 27Á (äâ³ð ìàã. «Ôîíòàí»). 067-843-88-04
  Êàðòîïëåêîïàëêà â³áðàö³éíà äî ìîòîáëîêà, òåðì³íîâî. 063-670-31-02
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-122-14-32
  Êèëèì îâàëüíèé 1.50 õ 2.25. 093-984-09-33
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà ñâ³òëà (ìàòîâà) «Óæãîðîä», øèð. 3.6 ì., âèñ. 2.2 ì. 
093-356-24-93, 098-025-22-07
  Êë³òêà äëÿ øèíøèëè, êë³òêà äëÿ ïîïóãàÿ, çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³. 
093-857-61-41, 096-193-65-18
  Êîáèëà 5 ðîê³â, òåðì³íîâî. 097-618-69-11
  Êîáèëà ðîáî÷à, ñïîê³éíà. 097-211-32-18
  Êîçëèê 3 ì³ñ. 067-756-06-27
  Êîçëÿò 2 ì³ñ., º 2 êîçëèê ³ 2 êîçî÷êè. 093-488-75-12
  Êîçëÿò 2 ì³ñ., º 2 êîçëèê ³ 2 êîçî÷êè. 093-488-75-12
  Êîëÿñêà óí³âåðñàëüíà - òðàíñôîðìåð, ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ â 
ãàðíîìó ñòàí³ ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Êîðîâó ³ êîçó ç êîçåíÿòàìè. 067-432-06-08
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé Äàíêî 12 Êâò, á/ó, ð³ê, ãàðíèé ñòàí. 097-690-
98-02
  Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà, äèâàí øê³ðÿíèé áåæåâèé á/ó â â³äì³ííîìó ñòàí³. 
093-574-95-93
  Êðîâàòü îäíîñïàëüíà áåç ìàòðàöà, êð³ñëî, ñò³ë. 096-160-69-70, 093-
407-29-89
  Êðîëåíÿòà õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè. 096-963-73-52
  Êðîëèöÿ ïðîñòî¿ âåëèêî¿ ïîðîäè 6 ì³ñ. 063-828-27-30, 096-979-21-18
  Êóêóðóäçà, ÿ÷ì³íü. 067-762-83-02
  Êóõíÿ á/ó 2.5 ì., ì’ÿêèé óãîëîê íà êóõíþ, êà÷åëÿ. 097-887-92-54, 
063-120-25-40
  Ë³æêî 1-ñïàëüíå áåç ìàòðàöà â íîðìàëüíîìó ñòàí³ 1 400 ãðí. 068-
772-95-91
  Ë³æêî ï³äë³òêîâå ïîëóòîðíå, ç îðòîïåäè÷íèé ìàòðàöîì, ç øóôëÿäàìè, 
â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Ëîøà (êîíèê) 11 ì³ñ., ñ.Éîñèï³âêà. 096-231-90-76 
  Ìåáëåâà ñò³íêà Â³êòîð³ÿ 4 ì., êîë³ð ë³ñîâèé ãîð³õ 1 500 ãðí. 096-930-
79-31, 063-502-53-05
  Ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, âóëèêè ñèñòåìè Äàäàí, ðàìêè, êàí³ñòðè 20 ë., 
ï³äøèïíèêè 206 íîâ³, êðàíè íîâ³ 20 ìì.. 2-70-03
  Ìåäîãîíêè 1 øò., ðàìêè íîâ³. 098-419-41-37, 063-662-12-74

  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 093-050-15-50
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. íåäîðîãî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ìåáëåâà ñò³íêà, 
êîìïþòåðíèé ñò³ë. 093-626-82-86, 097-344-04-64
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà ²íäåç³ò, 8 ïîë. á/ó, õîðîøèé ñòàí, äâ³ øàôè, 
òðèëüÿæ, 2 òóìáî÷êè â³ä ñïàëüí³ Àëüá³íà á/ó. 097-117-59-15
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê, òàôòà, ñò³ë - òóìáà, òðèëÿæ, ãàçîâà ïëèòà 4-õ êàìôîðíà, 
øêàô 2-õ äâåðíèé, õîëîäèëüíèê Ñíàéãå òåðì³íîâî. 097-511-19-08
  Íóòð³¿, áäæîëîñ³ì’¿. 067-445-75-52
  Ïàëàòêà âåëèêà 2 500 ãðí., äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 800 ãðí. 096-836-89-04
  Ïàñ³êà, ³íâåíòàð - ðàìêè, ÿùèêè äëÿ çáåð³ãàííÿ ðàìîê, ñêðåáîê, í³æ, 
ïîñóäà äëÿ ìåäó. 096-364-80-30
  Ïå÷ü íà îòðàáîòêå, êîíóñíûé äðîâîêîë. 093-225-43-26
  Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», êîñòþì ÷îë. ð.52-54, 
êîðçèíà äëÿ êîòà òà áóäèíî÷îê, äèòÿ÷à âàííî÷êà. 097-147-84-88
  Ïîïóãà¿ Õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïîðîñÿòà 2 000 ãðí., êîçëèê 200 ãðí., ïîëóàâòîìàò ñâàðêà 5 000 ãðí. 
097-739-31-39
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39
  Ïîðîñÿòà, êîçà ä³éíà. 068-041-23-66
  Ïðèõîæà 1.55 õ 1.90 õ 0.40 á/ó, âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.44-46 á/ó. 063-694-
94-49
  Ïðèõîæà, ì’ÿêà ìåá³ëü äëÿ ê³ìíàòè, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð ñó÷àñíà, âñå â 
â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-178-02-32, 068-270-15-59
  Ïøåíèöÿ. 067-960-72-50
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê 1.10 õ 1.50. 063-502-62-62
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-920-72-29
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, êð³ñëà, êèëèìè, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñîêîâèæèìàëêà íîâà, ïîñóäà ìåòàëåâà, â³äðî, êàñòðþë³, ðîçêëàäóøêà, 
îä³ÿëî ïóõîâå, ñêëîòàðà, ñóë³ÿ 30 ë., áàíêè. 096-364-80-30
  Ñòàíêè ïî äåðåâó 380V òîêàðíèé, óí³âåðñàëüíèé (ôóãóâàëüíèé + 
ôðåçóâàëüíèé + öèðêóëÿðêà), øë³ôóâàëüíèé á/ó, ñ.Ìàõàðèíö³. 097-066-
88-30 Âëàä
  Ñò³ë äåðåâ’íèé äîâæ. 3 ì. íà êàðêàñ³, áàçà äëÿ âèãîòîâëåííÿ àëüòàíîê, 
ê³ííà ðîçïàøêà äëÿ ñàä³ííÿ, êîïàííÿ êàðòîïë³. 067-462-89-96
  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 098-254-37-31
  Ñòîâïè æ/á 9 ìåòð³â, ïîðøíåâà ÌÒÇ-80, ìàõîâèê ³ ïëèòà äî ÌÒÇ-80 ï³ä 
ñòàðòåð. 096-353-63-36
  Òåëèöÿ 1.2 ð. 096-772-11-45
  Òåëè÷êà 3 ì³ñ. â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 097-112-28-55
  Òåëè÷êà ìîëî÷íà. 096-717-97-88
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä îäÿã. 097-722-73-93, 063-774-40-71

  Òîðãîâèé êîíòåéíåð 3 õ 3. 098-617-76-58, 067-657-47-20
  Òîðãîâèé øêàô ç ïîëêàìè. 063-560-38-98
  Òðóáà êàíàë³çàö³éíà, òðóáà ãàçîâà, ë³íîë³óì, áàëîí ãàçîâèé, äîñêà 
îáð³çíà, ºìí³ñòü ìåòàëåâà, óãîëêè, ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â (ìåòàë.), 
ïëèòêà äëÿ ñò³í á/ó, òðîòóàðíà ïëèòêà. 096-258-75-22, 073-052-93-37
  Òðóáè Ä³àì. 75 ïî 2 ì. äîâæ.  äëÿ ñòîï÷èê³â òà äðóãèõ ö³ëåé, 125 
ãðí. 063-502-62-62
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëèöÿ, êíèãè, ïðàñêà, ðåçèíîâ³ 
³ãðàøêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà. 093-884-86-66
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  98, (ð-í ðåñò. «Ãëîáóñ»). 067-
772-36-78
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, íåäîðîãî. 
096-354-27-44
  Ó÷àñòîê 8 ñîò. ñî ñòàðèíüêèì äîìîì ïî óë. Ãîãîëÿ. 093-704-31-57
  Ó÷àñòîê íà Ïîëå ×óäåñ 15 ñîò., º äåðæ. àêò, åëåêòðîìåðåæà, 
êðèíèöÿ, òóàëåò, ôóíäàìåíò 4 õ 6, ÷àñòêîâî çàáîð, º áëîêè ³ 
êîíòåéíåð, 5 òè ð³÷íèé ôðóêòîâèé ñàäîê, òåðì³íîâî. 067-778-27-75
  Ôîðòåï³àíî Óêðà¿íà â õîðîøîìó ñòàí³, êîë³ð ÷îðíèé 3 500 ãðí. 
093-010-65-44
  Õîëîäèëüíà êàìåðà âèñ. 1.85 ì., îá’ºìîì 265 ë. â äóæå äîáðîìó 
ñòàí³, âèð-òâî Ðóìóí³ÿ (â ñòèë³ ðåòðî). 097-612-81-45, 063-286-78-05, 
098-026-42-45, 093-411-27-92
  Õîëîäèëüíèê Electrolux ç õîëîäèëüíîþ êàìåðîþ. âèñ. 180 ñì., 3 
ðîêè åêñïëóàòàö³¿, â ãàðíîìó ñòàí³. 067-949-35-87
  Õîëîäèëüíèê Íîðä 2-õ êàìåðíèé. 097-353-17-70
  Öåãëà âîãíåòðèâêà á/ó ³ ÷åðâîíà íîâà. 097-336-28-93
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, òðóáà ä³àì. 40, 50. 093-140-74-81
  Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ ÷èñòîêðîâíî¿ òàêñè, îðêàñ ÷îðíèé, ìèñëèâñüêà. 
068-216-34-20 
  Öóöåíÿòà Äðàòõàðà â³ä ÷èñòîêðîâíèõ ðîáî÷èõ áàòüê³â. 096-969-
45-99
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè â³ä åë³òíèõ áàòüê³â, ïðèâèò³, â³ê 1 ì³ñ. 
099-076-66-60, 063-406-78-36, 097-204-04-03
  Öóöåíÿòà ïîðîäè òàêñà, ä³â÷àòêà, îêðàñ ÷îðíèé. 063-296-17-85
  Øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëüñê». 063-191-10-90
  Øâåéíà ìàøèíêà íîâà JANOME DMX 300 DELUXE, òåëåôîííèé 
àïàðàò ïåðåíîñíèé Panasonuc òà Cayruc 216 áàãàòîôóíêö³îíàðíèé. 
096-443-32-73
  Øèôåð á/ó âåëèê³ ëèñòè, áëîê äâîéíèõ äâåðåé ìàéæå íîâ³. 093-
997-94-80, 073-079-05-56
  Øèôåð á/ó, âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé, ðîçêëàäóøêè, ñòàá³ë³çàòîðè, 
ãàçîâ³ áàëîíè. 097-018-58-48
  Øêàô óãëîâèé (ø.1300 õ ä. 2000 õ â. 2300), ñò³ë óãëîâèé 

êîìïþòåðíèé (1200 õ 900), äèâàí (ñï. ì³ñöå 1600 õ 2000). 097-709-63-
99, 093-513-55-88, 097-185-46-02
  ßãíè÷êà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè â³ê 2 ì³ñ. 063-599-43-71, 067-307-
70-94
  ßãîäà ìàëèíè 12 ãðí./1 ë. áàíî÷êà, ÷àñíèê 40 ãðí./1 êã. 067-347-
17-22, 093-920-73-44
  ß÷ì³íü 3 500 ãðí./1 ò. 096-372-51-52
  ß÷ì³íü, â³âö³ íà ðîçâ³ä òà øàøëèê. 067-429-73-29, 098-587-31-69
  ß÷ì³íü. 096-801-20-71
  ß÷ì³íü. 098-461-78-40
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà, ïåðñîíàëüíå îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà. 093-082-40-00
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-
36-78
  1-ê³ìí. êâ., 1/5, ïëîùà 39.3 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ï³äãîðáóíñüêîãî 43, ºâðî-ðåìîíò. 063-178-02-32, 068-
270-15-59
  1-ê³ìí. êâ., 36.6 êâ.ì.,(íàâïðîòè ó÷èëèùà) 3/5. 063-
717-14-05
  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 39 êâ.ì., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
âóë.Êîòîâñüêîãî, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 5/9, ³íä. îïàëåííÿ, ìåá³ëü, ïîáóòîâà 
òåõí³êà, öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 096-472-24-69 Â³êòîð
  1-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè âóë.Êîìñîìîëüñüêà 13. 063-
791-34-77, 067-498-39-09
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-áàëêîí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, 
áàëêîí çàñò³êëåíèé, íåäîðîãî. 067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ç ìåáëÿìè, òåðì³íîâî. 068-739-
78-73
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. 093-013-33-70
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ðåìîíò âàííî¿, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî. 097-738-
63-38, 093-556-60-04

  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 7.  067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ï.Îðëèêà 7-1, õîðîøèé ñòàí, 
çàã. ïëîùà 43.7 êâ.ì., æèëà 27.4 êâ.ì. 097-630-48-09 Íàä³ÿ
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà (Êàòóêîâà 41), ñòàí 
æèëèé. 098-271-81-90, 063-879-63-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 066-734-03-30
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï 
ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 
063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ïëîùà 50 êâ.ì., ÷åøêà, öåíòð, ³íä. 
îïàëåííÿ, äîìîôîí, ³íòåðíåò, ñóï. ³ êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, 
ç ìåáëÿìè ³ ðåìîíòîì.  063-541-10-96, 096-684-19-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòà, ð-í ÏÐÁ. 067-902-
94-38, 063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., öåíòð, 1 ïîâ. 2-õ ïîâ. áóäèíêó. 
097-212-70-72
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ð-í ó÷èëèùà. 
093-002-42-47, 063-275-87-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ïëîùà 50.4 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 23, ñòàí æèëèé. 063-178-02-32, 068-270-
15-59
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-
704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., ñìò.Ãëóõ³âö³, öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 
5, â íåæèëîìó ñòàí³, çåì. ä³ë-êà, ãàç òà ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, 
êàíàë³çàö³ÿ 90 000 ãðí. 073-131-80-11
  2-õ ê³ìí. êâ., àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, 
öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, 
áðîíüîâàí³ äâåð³, ñàðàé, ïîãð³á. 097-617-25-95, 063-191-
23-51
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 27, 1 ïîâ., ðåìîíò, ì/ï 
â³êíà, îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð. 073-310-90-46
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà 
âóë.Í³êîëüñüêîãî 30/4, º ãàðàæ, ëüîõ, õë³âåöü òà ãðÿäêà, 
òåðì³íîâî. 098-532-54-89
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, 
ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, 
ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë, 
ìîæëèâèé âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. 096-
429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  
çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, ï³äêëþ÷åíî ³íòåðíåò, ñóï. àíòåíà, íàÿâíå 
ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 098-
585-28-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, 
ãðÿäêà, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 097-590-77-08, 063-406-22-13
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-86-79, 
097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé. 098-444-51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 40 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, â áóäèíêó º ï³äâàë. 067-
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реКлама та оголошення реКлама та оголошення

402351

402395

40
21

29
39

94
76

рЕмоНТ, поСлуги
Виготовляю груби, печі, барбекю. 068-764-
36-10 Віталій
Качественно и своевременно выполняю 
плиточные работы любой сложности. 063-
282-55-17
Виконуємо роботи: утеплення будинків, 
кароїд, гіпсокартон, шпаклівка, забори. 
093-312-79-32, 096-423-75-84
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
откоси, покраска. Відповідальність, 
порядність - гарантую. 067-889-16-25
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм. Працюю без посередників 
098-992-51-57
Б у д і в е л ь н і  т а  п і д с о б н і  р о б о т и . 
093-76-76-784Надаю послуги з виконання 
робіт:кладка камінь-бут,цегла,блок.Звер-
татися:0685347378 Віктор

400538

40
05

21

400158

40
00

96

40
14

56

40
05

37

402130
40

23
74

40
23

77

40
14

85

Уроки Англійської мови по місту 
Козятин 063-875-68-77

Здам в оренду приміщення в мага-
зині "RICH". 093-100-10-35, 063-178-

82-43

Срочно продам 3-х комнатную 
квартиру в Глуховцах, квартира 

без ремонта, 3/5 этаж, не угловая, 
цена 5100 у. е. 096-456-21-51 Сергей

Продам 3-х кімн. кв., вул.Незалеж-
ності 7(біля танка), 1/5, заг. площа 

70.7 кв.м., ремонт, інд. опалення, 
кімнати окремі, паркет, балкон, 

лоджія, можливо під офіс чи мага-
зин, є гараж біля будинку. 067-932-

49-25 з 9:00 до 20:00

401137

401007

400534

40
10

66

робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на 
роботу: автослюсаря, автомийника, ме-
неджера з продажу запчастин та прийомки 
автомобілів. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
Терміново запрошуємо на роботу в Виш-
невому жінок від 30 до 50 років в пральну 
хімчистку, стаж роботи не обов'язковий, 
проживання безкоштовне, стажування 
оплачується, графік тиждень через тиж-
день, з/п від 250 до 350 грн./день. Запис 
на співбесіду з 10:00 до 20:00 096-380-89-
67 Лілія Петрівна
Група компаній "Ястреб" запрошує на ро-
боту ч/ж на посаду охоронника вахтовий 
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 150 - 
210 грн./доба + компенсація за харчування, 

402357

40
10

41

40
10

05

401139

40
22

71

402350

40
23

59

м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 
3. 067-743-34-06, 093-781-70-14, 0432-
520822, 066-151-19-12
На постійну роботу у магазин потрібен 
касир (дівчина до 30 років без шкідливих 
звичок). 067-609-10-49, 093-925-92-67
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець, з/п гідна. 093-596-40-46
Терміново потрібна доглядальниця-домо-
господарка по догляду за хворою жінкою 
робота тиждень через тиждень, цілодобове 
проживання. 067-491-18-89, 067-403-69-
80, 093-920-72-02,  066-760-19-26,
На работу требуется: бармен, официант. 
Возраст от 18 лет 093 911 81 10
В Ветеринарну аптека м. Козятин 
запрошуємо на роботу працівника з 
відповідною освітою. Спеціалістам з інших 
міст чи сіл, надається безкоштовне житло 
(службова квартира) 067-264-80-25
Запрошуються на роботу : оператор ком-
пютерного набору, продавець непродо-
вольчих товарів, менеджер. Дет. за тел. 
0632985060
Додатковий заробіток у вільний час для 
:ремонтників, будівельників, підсобників та 
інших спеціалістів  будівельно-ремонтвої 
галузі. Тел. 0985865868
Монолитчики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную 
компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Каменщики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную 
компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на 
постоянное место работы в г.Киев в стро-
ительную компанию. Зароботная плата 
высокая. Предоставляем жилье. Тел.: 067-
508-14-59, Ирина
Стропальщики срочно требуются на посто-
янное место работы в г.Киев в строитель-
ную компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Сварщики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную 
компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Студія краси "Пан та пані" запрошує на 

роботу перукаря. 098-862-92-36, 063-
530-82-92
Раздельщик рыбы (красной и белой) с 
опытом и без опыта работы (мужчин и 
женщин) приглашает новое рыбное про-
изводство. З/п 7500-9000 грн. Киевская 
обл., Бориспольский р-н., с. Счастливое. 
Предоставляются: развозка, вкусные 
обеды, жилье иногородним, спецодежда. 
Тел.: 067-574-74-18, 066-596-40-73, 063-
803-69-07
Разнорабочий в цеха приглашается но-
вым рыбным производством. Г/р 5/2 или 
2/2, вахтовый метод работы. З/п 7500-
9000 грн. Киевская обл., Бориспольский 
р-н., с. Счастливое. Предоставляются: 
развозка, вкусные обеды, жилье иного-
родним, спецодежда. Тел.: 067-574-74-
18, 066-596-40-73, 063-803-69-07
Запрошуємо на постійну роботу фарма-
цевта. Графік роботи 2/2. 097-877-97-33

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, м.Козятин, поверх: 6/9/-, 
площа: 49,3/27,4/8, Героїв Майдана, 15. Цiна: 
813648, тел.: (093) 104-98-63 

1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 5/5/ц, площа: 
67/42/10, АГВ, пл.вiкна, б/з, житл.стан. Цiна: дог., 
тел.: (097)250-10-05, (093)411-33-51 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 18000, тел.: (063) 352-13-31 

1.6. Будинки 
, м.Василькiв, поверх: 3/-, Київська обл.. Цiна: 
15748032, тел.: (050) 352-11-90 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-
45-41, (068)003-25-53 

7. все для дому, меблi, побутовi 
товари, побутова хiмiя 

7.6. Послуги 

Чистка подушок. Цiни: 40*40 – 50грн, 60*40 – 60грн, 50*50 
– 60грн, 70*50 – 70грн, 60*60 – 70грн, 70*70 – 80грн. Виїзд у 
р-ни. Тел.:(097)921-02-25, (093)250-28-19 

8. автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а 
також є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97 

9. робота 
 Кращi пропозицiї 

Легальне працевлаштування~~~в Чехiї. Робота - чол./

жiн.~~~Безкоштовна консультацiя~~~Оформлення вiз, 

доставка~~~S:/TIFF/Fotoogol/20170612/работа.tif. 

Тел.:(067) 369-82-33 

9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 411 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 18 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

Visa Центр 100%: Шенген-вiзи. Робочi вiзи. Робота в Польщi. 
Консультацiї. Тел.:(068)288-48-68, (067)382-84-74 

Безкоштовне працевл.в Польщi вiд працедавця,вакансiї для чол/
жiн. Робимо запрош. Тел.:(073) 012-12-22 

Водiй категорiї "В,С". Полтавська обл. Тел.:(067) 554-53-42 

Охорона. Вахта. Вiнницька, Київська, Хмельн.обл. Проживання, 
проїзд безкошт. Тел.:(098) 896-40-90 

Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок 
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27 

Охорона. Потрiбнi працiвники, вахта, житло, проїзд, форму надає 
фiрма. Тел.:(096) 183-52-60 

Пiдсобники та будiвельники рiзних спецiальностей. Оплата ви-
сока. Тел.:(097) 969-33-36 

Потрiбен охоронець. З/п 6400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

Прибиральники в м.Київ. Робота позмiнна (деннi/нiчнi на вибiр). 
Житло. 5000-6500 Тел.:(067) 526-84-35 

Реалiзатори на сезон на пляжi Одеси. Прожив., харчув. безкошт. 
З/п вiд 300 грн. Тел.:(063)106-82-22, (098)288-63-89 

Робочий на геофiзичнi роботи. Полтавська обл. Тел.:(067) 554-
53-42 

11. продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

11.1. Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-
66-29 

11.2. Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также 
перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. т. (098) 
445-66-67, (093) 096-43-44

274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, äâåð³ 
áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, 
ðåìîíò, âàííà - ïëèòêà. 098-885-94-09, 063-398-85-82

  2-õ ïîâ. áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, âóë.Ãðèáàëüîâà 31. 093-766-22-27
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 3 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ, 
³ìïîðò. êîòåë, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 063-404-13-13, 
068-800-63-63
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., çðîáëåí³ 
íîâ³ ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ. íà 2 ïîâ. 62 êâ.ì. ç îïàëåííÿì, áåç 
ðåìîíòó, ïîãð³á, ãàðàæ, ñòàë³íêà, öåíòð.  093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ., 
íå êóòîâà, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, 
çàã. ïëîùà 70 êâ.ì. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-733-28-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, äâà áàëêîíà, 
ðåìîíò, âóë.Äîâæåíêà 105-À, êâ.7. 063-475-45-71
  3-õ ê³ìí. êâ., 43.9, 2/2, áåç ðåìîíòó, öåíòð. 063-
504-00-84
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9 (â öåíòð³), 3 
ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà ³ ëîäæ³ÿ. 097-029-91-04, 
063-521-97-29, 096-619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî, 5/5, ð-í 
ó÷èëèùà. 097-157-23-16
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó âóë.Ëåí³íà 
9, íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 78.6 êâ.ì., 
ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, òåïëà, ñóõà, æèòëîâèé ñòàí. 
063-296-30-12, 067-605-04-95
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ëåí³íà 13, 3/5, ñòàí æèëèé. 067-
430-23-00
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ, 

2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í 
ó÷èëèùà, ï³äâàë, ãàðàæ ï³ä áóñ. 097-250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-
446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí - çàë³çíè÷íèé, âóë.Ãðèáíà 5. 
097-966-45-91
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 3/4, íå 
êóòîâà, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
íàòÿæí³ ñòåë³, 100 ë. áîéëåð, ì/ï áàëêîí, óòåïëåíèé, 
ïîãð³á, ³íòåðíåò 530 000 ãðí. 073-110-14-60 Îëåêñàíäð
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 
êâ.ì., (16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí 
æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ïðîâ.Ñîê³ëåöüêèé 2/19 (á³ëÿ øâåéíî¿ 
ôàáðèêè), ï³ä ðåìîíò, 64 êâ.ì., 1 ïîâ., ì/ï â³êíà íà 
â³êíàõ ìåòàëåâ³ ðåø³òêè, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 
êîìîðà, ïîãð³á, ñàðàé, ãðÿäêà.  063-622-64-98
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, ñó÷àñíå 
ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, º ë³÷èëüíèêè íà ãàç, 
ñâ³òëî, âîäó, 2 ëîäæ³¿, âåëèêèé ï³äâàë, ìîæëèâèé îáì³í 
íà 1-ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ, íåäîðîãî. 063-530-81-25, 
096-249-49-81
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, º ³íä. 

îïàëåííÿ. 073-058-43-19, 093-735-41-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., º áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, áåç ºâðî-ðåìîíòó. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ãàðíèé ºâðî-ðåìîíò, ç 
ìåáëÿìè. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18  
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 067-811-
07-23, 063-349-51-27
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 097-301-93-19, 067-125-91-30
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, 
êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â äâîð³ 
÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, 
êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â äâîð³ 
÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, ì/ï áàëêîí, 
â³êíà, ïîäâ³éí³ äâåð³, ñàí.âóçîë ðàçîì ç ºâðî-ðåìîíòîì, 
ï³äâàë, ñòàí æèëèé, òåðì³íîâî. 093-773-34-02, 098-675-
21-69, 099-080-08-26
  Áóäèíîê  ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ç ìåáëÿìè, âîäà, ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 10 ñîò., 
ïîðó÷ ñòàâîê. 097-029-91-70
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿ 
(âîäà â³ä ì³ñüêîãî âîäîêàíàëó), 15 ñîò. çåìë³, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð’¿, ñóñ³äè 
äîáðîçè÷ëèâ³. 068-056-55-94, 093-920-53-57
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ó÷àñòîê 9 ñîò., 
ñ.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 067-195-97-02
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º 

ãàðàæ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â 
áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä 
âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, 
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç 
òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ç  ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.83 
ãà, âîäÿíå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ñàäîê 0.08 ãà, ñ.Âîñêîäàâèíö³ âóë.Ìèðó 19. 
098-026-42-45, 093-411-27-92
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., º ñâ³òëî, ãàç, âñ³ çðó÷íîñò³, àáî 
îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â âóë.Âîäîêà÷íà äî öåíòðà 10 õâ. 
2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê 80 êâ.ì., ñ.Êàøïåð³âêà, âñ³ çðó÷íîñò³, º 
øêîëà, ñàä, ñàíàòîð³é, ñòàâêè, ë³ñ. 067-409-28-03
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, ñàä, ãîðîä 
8.6 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, Êîçÿòèí, ïðîâ.Çàâîäñüêèé 
15/2. 067-783-36-23
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè ³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê áåç ïîñåðåäíèê³â, ñ.Êîçÿòèí íåäîðîãî, 10 
õâ. â³ä öåíòðà, òåðì³íîâî. 093-047-35-49, 067-369-99-76
  Áóäèíîê â ñ. Éîñèï³âêà 86 êâ.ì. ãàçîâå òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êðèíèöÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàä, ãîðîä 
40 ñîò. 097-908-11-56
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë.Ãðèáàëüîâà, 15 ñîò. 063-234-29-75
  Áóäèíîê âóë.Ðàäÿíñüêà 11, ì.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 068-
723-32-86, 093-809-16-34
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 7 6 õ 9, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
10 ñîò. çåìë³, âîäà â áóä., àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ., ç 
äîïëàòîþ. 063-296-46-17
  Áóäèíîê ãàç ñ.Êîçÿòèí, 84 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 
ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, 2 ïîãð³áà, 0.29 ãà çåìë³. 093-920-
65-29

402398
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5 липня минає 40 днів, як перестало битись серце 
Найдорожчої у світі матусі, бабусі, прабабусі

Заднішевської 
Лідії 

Володимирівни
Невимовна туга і 
розпач огорнули нас,
дім став пусткою, 
а життя втратило 
свої барви без Тебе.
Куди не глянь – повсюди 
часточка Тебе: у кожному місці,
 кроці і спогаді.
Невтомні запашні руки, 
вистраждала широка душа,
любляче золоте серце -  
ось якою Тебе пам’ятатимуть 
вирощенні Тобою 
три покоління.
Ми у неоплатному боргу 
перед Тобою, 
ріднюня наша…

Любимо і страшенно сумуємо:
доньки, онуки, правнуки, усі рідні.

401318

401683
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Вічно сумуючі: дружина, діти.

06.07.17 р. минає рік, як пішов з життя люблячий чоловік і тато

Левчук 
Сергій Миколайович

14.05.1977 - 06.07.16 р.
Щемить душа і капає сльоза
І щось немов стискає й тисне груди.
Вже рік, як тебе з нами нема,
А туга нас не покидає всюди.
Той день, коли твій світ погас
І серце перестало битись
Став найстрашнішим днем для нам,

З яким не можемо змиритись.
Якби ти міг ще довго жити,
Були б щасливі ми усі,
Але не в силах ми змінити
Господню волю у житті.
Спи спокійно, наш рідненький.

8 липня 2017 минає п’ять  
років, як пішов з життя 

Маліновський 
Іван 

Антонович.

Рідні та близькі.

401675

Срочно продам 3-х комнатную 
квартиру в Глуховцах, квартира 

без ремонта, 3/5 этаж, не угловая, 
цена 5100 у. е. 096-456-21-51 Сергей

П’ять  років смутку, п’ять  років жалю, 
П’ять  років спогадів про тебе, 
наш рідненький!
Поки живі ми, 
ти будеш жити з нами.
Згадайте – хто знав, 
пом'яніть – хто пам'ятає.

394501

Вічно сумуючі: мама, сестричка, бабуся, 
дідусь, племінники, усі рідні і близькі.

6 липня минає 1 рік, як страшна аварія забрала життя нашого рідного, 
доброго, щирого, люблячого і веселого синочка, братика, онука, дядька і 
просто чудову людину

ПОЛІЩУКА ВАДІМА
Мы по тебе скучаем 
очень сильно,
Скучаем так, 
что трудно рассказать,
Мы все хотим, 
чтоб ты был рядом,
Но нет пути, 
дороги нет назад.
Ушёл из жизни очень рано,
И не найти больше покой,
А сердцу больно, 
сердце в ранах,
От расставания с тобой.
Мы верим в то,
 что ты на небе,

Мы верим в то, 
что ты в раю
Нашел покой.
Ты приходи, 
мы будем рады,
Во сне, явись поговорим,
Не забывай о нас, не надо,
Мы ЛЮБИМ… ПОМНИМ… и 
СКОРБИМ…

Любимо, пам’ятаємо, сумуємо: доньки, онуки, правнуки.

8 липня минає 5 років, як залишив 
нас любий батько, дідусь, прадідусь

Заднішевський 
Євген Андрійович

Кажуть, Бог забирає найкращих.
Минають дні тяжкої скорботи і печалі,
Як тебе немає з нами.
Не стирається рана в наших душах.
Ти був для нас опорою, порадником, 
гарним батьком і найкращим дідусем.
Весь час турбувався про нас,
забував думати про себе.
Спасибі Тобі, рідненький,
за турботу і життєву мудрість.
Пам'ять про Тебе – завжди з нами.

Вічно сумуючі: дружина, онучка, дочка, зять, теща і вся родина.

7 липня минає рік, як пішов з життя люблячий 
чоловік, татусь, дідусь, зять

Мельник 
Микола Володимирович

Так пусто стало на душі,
І серце плаче кожен день від болю.
І огортає тихим смутком 
все навколо.
Рідненький, ми сумуєм за тобою.
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого простого.
Великий слід в житті ти залишив,
А скільки всім добра зробив.
Любив життя, любив людей,
прожив Ти для онуків і дітей.

Пішов достойно в майбуття,
Тобі не буде забуття.
А поки пам'ять житиме в віках,
живим Ти будеш завжди 
у наших серцях.
Лебединим пухом Тобі земля і 
Царство Небесне.

40
22

43

  Áóäèíîê ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çðó÷íîñò³ â 
áóäèíêó, ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.×àïàºâà 24. 097-529-50-
42 Òàíÿ
  Áóäèíîê ãàç, ïðèâàòèç., ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç. + 
ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
096-192-68-08
  Áóäèíîê ãàç, öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, 87 êâ.ì., âèñîê³ ñòåë³, 
âñ³ çðó÷íîñò³, ãîñï. áóä³âë³, çåì. àêò íà 20 ñîò., ÷àñòêîâèé 
âíóòð³øí³é ðåìîíò. 097-124-35-54, 093-164-31-30
  Áóäèíîê ãàç. îáêëàäåíèé öåãëîþ, 70 êâ.ì., 20 ñîò. 
çåìë³, ñ.Êîçÿòèí. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê ãàç., ë³òíÿ êóõíÿ, âóë.Äæåðåëüíà. 063-995-01-
96, 096-682-92-93
  Áóäèíîê ãàç., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 20 
ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà.  097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð 
êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. 
ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69
  Áóäèíîê æèëèé îáêëàäåíèé öåãëîþ ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), 
ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, áåç çðó÷íîñòåé, ñàðàé, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. 096-732-67-45, 063-714-27-83
  Áóäèíîê ç äðóãèì ïîâåðõîì, º âñ³ çðó÷íîñò³, ö/âîäà, 
òóàëåò òà êàá³íêà, 6 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, âðåìÿíêà, ë³òíÿ 
êóõíÿ. 097-556-89-55
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà 
ïðèâàòèç., âóë.Ê³ðîâà. 099-152-83-71
  Áóäèíîê Êîçÿòèí ²², âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ 4 òîí. âóã³ëëÿ, äðîâà, òåëåâ³çîð, òþíåð, òàðåëêà, 
÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàäîê, ë³òíÿ 
êóõíÿ. 097-209-96-17, 097-189-67-03, 093-030-74-54
  Áóäèíîê íà 2 ïîëîâèíè, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 
ïîãð³á, ñàä ç ôðóêò. äåðåâàìè, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., 
âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî 27. 063-535-03-07, 093-943-02-87
  Áóäèíîê íîâèé 2016 ð., ãàç, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ 
- â áóäèíêó, êîâàíèé çàáîð, íåäîðîãî, âóë.Êàòóêîâà 4. 
067-757-47-79
  Áóäèíîê íîâèé ñ.Êîçÿòèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 18 ñîò. 
çåìë³, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, òåðì³íîâî. 096-541-31-09, 
093-513-32-66
  Áóäèíîê ïî âóë. Øåâ÷åíêî ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-
êà 12 ñîò. 067-462-84-17
  Áóäèíîê ïðîâ.Îðäæåí³ê³äçå, ì/ï â³êíà, º òóàëåò òà 
âàííà îêðåìî, ïîãð³á, ãàðàæ. 063-262-42-41, 067-240-
66-00
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, 50 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., 
íåäîðîãî. 063-741-02-45
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³, ó ê³íö³ ãîðîäà ñòàâîê, ïîðó÷ ãàç ³ 
âîäà. 068-116-83-01
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà âóëèö³, 
äîêóìåíòè â ïîðÿäêó. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 109. 063-402-66-12, 
093-807-98-23
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. çåìë³, 
ãàç, âîäà àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â öåíòð³. 097-688-63-
33, 2-48-83
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 120 
êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå 
îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé 
ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-969-
45-99
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, âóë.Ëåí³íà. 068-767-69-08
  Áóäèíîê ñ.Ðóáàíêà ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 0.90 ãà ïðèâàòèç. 068-424-
57-76
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ, çåìëÿ ³ç ñàäîì 
43 ñîò. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê. 068-723-25-00
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-83, 098-
626-97-13
  Áóäèíîê ñòàðèé ç çåì. ä³ë-êîþ 64 ñîò. ïðèâàòèç. 096-
836-89-04
  Áóäèíîê ñòàðèé, 5 ñîò. çåìë³ â ãàðíîìó ì³ñö³, 
òåðì³íîâî, áàíêè 0.5 ë., 3 ë.. 097-341-00-58
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 
097-970-66-63
  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì. 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâ³ñòü îáëàäíàííÿ äðóãîãî 

ïîâåðõó (ìàíñàðäè). ì.Êîçÿòèí âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
102à. çåì. ä-êà 6,8 ñîò. ãîðîä, öåã.ñàðàé, êðèíèöÿ, 
ÿã³äí³ êóù³, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 1,2 ìëí.ãðí +òîðã. 067-
705-00-22
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 
75 êâ.ì, æèëà 42 êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. 
çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê. 063-296-30-12, 
067-948-83-38
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 20, çåì. ä³ë-êà 10 
ñîò., ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ìåòàëåâèé 
ãàðàæ, â³äêàòí³ ìåòàëåâ³ âîðîòà, öåãëÿíèé çàáîð. 063-
622-64-98
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. 
áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 
097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà 
âóë.Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ñàä, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, ïëîùà ä³ëÿíêè 32 ñîò. 098-
818-60-85, 063-045-63-51
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó 
(çàì³íåí³ â³êíà, äâåð³), 5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-
704-31-57
  Áóäèíîê, ñòàðèé ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 4 ñîò. 093-
437-22-16, 063-316-71-73
  Äà÷à íà Òàëèìîí³âö³ â êîîïåðàòèâ³ «Óðîæàé». 097-
659-84-08
  Äà÷à ïðèâàòèç. 5 ñîò., áóäèíîê 40 êâ.ì., òåïëèöÿ 100 
êâ.ì, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäÿíå îïàëåííÿ. 063-671-40-42
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 5 ñîò. ç ïðèáóäîâàìè ð-í Ïëàíîâèé, 
êîîï.×åðåìóøêè âóë.Ëèìîííà. 067-506-94-87, 093-
995-82-75
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145, ç 
áóä³âëÿìè: ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ ç ÿìîþ, ïîãð³á. 
093-631-88-92, 097-729-86-22
  Çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì á³ëÿ òóíåëÿ. 
093-220-53-22
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 
096-550-32-57
  Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-
264-46-76, 093-018-62-77
  Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. 
ïðèâàòèç. 068-951-87-17
  Ñòàðèé áóäèíîê ç ïîãð³áîì, çåì. ä³ë-êà ïëîùåþ 
566 êâ.ì., âóë.Ìàòðîñîâà 132, á³ëÿ ä³ëÿíêè ïðîõîäèòü 
ö/âîäà, ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ ââåäåíà â áóäèíîê. 096-
158-70-50
  Ó÷àñòîê 15 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ» ç ôóíäàìåíòîì. 067-
274-64-24
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìí. êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó, ð-í 5 
øêîëè, çðó÷íå ì³ñöå. 067-27-51-842

  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. 
Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 
Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. 
Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 
Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ.ì., áåç ãàçó. 097-149-46-33, 
063-289-05-51
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 
063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1, 3 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ãàç. îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä â³äâåäåíèé â êóõíþ, º 
ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò. 050-705-41-75, 
098-466-44-27, 068-007-21-00
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ñóâîðîâà 48/1, îêðåìèé âõ³ä, 
ãàç, âîäà, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., 1 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð. 
096-725-68-41
  ×àñòèíà áóäèíêó ï³÷íå îïàëåííÿ + äðîâà, æèëèé ñòàí, 
÷èñòî, öåíòð. 096-917-81-85
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, ãàç, 
âîäà, ãàðàæ, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ. 097-556-86-79
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè (ãàç, ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-
ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà Ìîãèë³â 
- Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
  ×àñòèíà áóäèíîê ïðîâ.Âîëäàºâñüêèé, âñ³ çðó÷íîñò³, 
õîðîøèé ðåìîíò, ñâ³é äâ³ð. 093-955-63-92, 067-137-
67-48
 1-ê³ìí. êâ., 3/5, ð-í ó÷èëèùà, ïëîùà 38.6 êâ.ì., æèëà 
20.8 êâ.ì., ðåìîíò, ìåáë³, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà, áðîíüîâàí³ 
äâåð³, ì/ï â³êíà ³ áàëêîí ç æàëþçÿìè, ï³äâàë, ³íòåðíåò. 
096-112-35-92
 3-õ ê³ìí. êâ., 2/4, íå êóòîâà, ð-í ïðá, ³íä. îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó. 067-509-03-37
 áóäèíîê âóë.ùîðñà (ð-í ³íòåðíàò), 2 âèäè îïàëåííÿ, âñ³ 
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 6.26 ñîò. 063-670-31-47, 068-
515-77-21
 áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì. 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâ³ñòü îáëàäíàííÿ äðóãîãî 
ïîâåðõó (ìàíñàðäè). ì.êîçÿòèí âóë.ãåðî¿â ìàéäàíó 102à. 
çåì. ä-êà 6,8 ñîò. ãîðîä, öåã.ñàðàé, êðèíèöÿ, ÿã³äí³ êóù³, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà. 1,2 ìëí.ãðí +òîðã. 067-705-00-22
 çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 11 ñîò. ç ñòàðèì áóäèíêîì, ãàç ó 
äâîð³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-504-04-78
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.áåññàðàáîâà, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, 
êàíàë³çàö³ÿ, 9 ñîò. çåìë³, 58 êâ.ì. 073-200-80-83, 098-
540-01-93

  аВТомоТо
  BMW X3  2014 ð.â., ïîâíèé ïðèâ³ä, òóðáî ÀÊÏÏ 22000 äîë. 099-
225-63-36 Ñåðã³é
  ÂÀÇ 2108 2001 ð.â., 1.5, ãàç. áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí. 096-700-71-
99, 063-776-65-41
  ÂÀÇ 2109 2007 ð.â., ñèíãàë., ö/çàìîê, ãàç-áåíçèí. 063-259-20-00
  ÂÀÇ 21099 1993 ð.â., 1.5 ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³, íà òèòàíàõ 
R-14, ñêëî òîíîâàíå, åëåêòðîñêëîï³äéîìíèêè, ö/çàìîê. 063-137-90-07
  ÂÀÇ 2110 2005 ð.â., 1.6, 16 êë., ãàç-áåíçèí, ñèãíàë., ö/çàìîê, â 
äîáðîìó ñòàí³. 097-756-29-19
  ÂÀÇ 21150 2006 ð.â., ïåðëàìóòðîâî - çåëåíèé, äâèãóí 1.5 80 000 
ãðí. 098-355-06-85, 093-858-00-25
  Âåëîñèïåä Ôîðìóëà, ìàéæå íîâèé. 063-564-95-51
  Âîëãà ÃÀÇ 24-10 ãàç-áåíçèí. 067-657-47-20, 098-617-76-58
  Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÒÇ. 067-937-45-39
  ÇÀÇ 968 Ì, çàï÷àñòèíè á/ó áëîê áåíçî ÂÀÇ 2121, ÂÀÇ 2101, êàðäàíè 

ÓÀÇ-649, ÃÀÇ-24, ñòóï³öè ç ïîëóîñåþ òà ãðàíàòàìè Ford Esscord â çáîð³. 
097-116-47-26, 093-998-07-49
  Ç²Ë - ñàìîñêèä (êîëãîñïíèê), íåäîðîãî. 067-937-45-39
  ÌÀÇ - ñàìîñêèä. 067-937-45-39
  Ìîñêâè÷ 2141 1991 ð.â., á³ëèé, â äîáðîìó ñòàí³. 096-095-98-01, 
093-884-97-24
  Ìîñêâè÷ ÈÆ-412 1990 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 067-267-55-31
  Ìîòîáëîê ñ.Ñàìãîðîäîê. 068-753-34-61
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10 â ðîáî÷îìó ñòàí³ òà çàï÷àñòèíè äî íüîãî. 068-058-
13-46
  Ïåðåðîáëåíèé ç ìîòîáëîêà ì³í³-òðàêòîð äî íüîãî êîìïëåêò. 096-
395-18-01
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé). 067-937-45-39
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð ³ åëåêòðîñòàíö³ÿ àáî îáì³íÿþ íà ìîòîáëîê. 
097-570-40-72
  Ñàìîðîáíèé òðàêòîð. 096-175-96-60 Ïàøà
  Ñèä³ííÿ â³ä ³íîìàðêè ç â³äêèäíèìè ñïèíêàìè ³ç êð³ïëåííÿìè äî àâòî 
ÂÀÇ 2108-09. 067-915-29-96
  Ñêóòåð Êàíóí³ 2008 ð.â., çàðåºñòðîâàíèé. 063-564-95-51
  Ñêóòåð Õîíäà Ä³î 18 íåäîðîãî. 068-308-01-80
  Òðàêòîð ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí). 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Ôîðä - Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 ë. (áóñ ãðóçîâèé), ñèíüîãî êîëüîðó, 
ïåðåäíüîïðèâîäíèé (äèçåëü) â äîáðîìó ñòàí³. 098-026-42-45, 093-
411-27-92
  Ôîðä Êóãà 2016 ð.â. äâèãóí ÅêîÁóñò ïîâíèé ïðèâ³ä ÀÊÏÏ, øê³ðà - 
17000 äîë. 099-225-63-36 Ñåðã³é
  Ôîðä Ìàíäåî 1995 ð.â. äâèã.1,6 áåíçèí. 063-34-79-109
  Ôîðä Ìîíäåî 2015 ð.â. äâèãóí 2,0 ÅêîÁóñò 240 ê.ñ. ÀÊÏÏ, ïðîá³ã 
45000 êì. - 12 òèñ. äîë. 099-225-63-36 Ñåðã³é
  Õîíäà Òàêò 30 ç àâòîìàò-í³æêîþ â ãàðíîìó ñòàí³. 093-769-69-29 Ñåðã³é

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-767-
69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 067-502-79-12
  Ãàçîâó êîëîíêó, êàðí³çè, øòîðè, òþë³. 067-844-00-73, 063-304-37-36
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Çàëèøêè òà â³äð³çêè õëîïêîâèõ òêàíèí (ñèòåöü, ñàò³í, áÿçü). 063-
172-12-81
  Êàðòîïëþ ñòàðó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà 8-10 ñêë.Ì òâåðäèõ ïîð³ä. 2-30-
43, 097-255-51-60
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 
097-495-88-36, 063-288-42-72
  Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ - ìîòîáëîêè, ìëèíè, ÄÊÓ, 
åëåêòðîäâèãóíè, ïðèöåïè, á/ó òðóáó 32-40 ìì., ëèñòîâå çàë³çî 1.0 - 2 
ìì., óãîëêè 20-40 ìì., ñòóï³öè Æèãóëÿ, Ìîñêâè÷à, ³íîìàðêè, åëåêòðîäè 
çâàðþâàëüí³ 3-4 ìì. 068-216-34-20
  Ïëàòè ð³çíèõ âèä³â. 093-819-75-83
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-
500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, 
ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, 
ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

  ріЗНЕ
  12.06.2017 ð. Âòðà÷åíî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íà íà ³ì’ÿ Ìàöíºâà 
Â³ðà Ñåðã³¿âíà, 07.05. 1960 ð.í. ñåð³¿ ÀÀ ¹613600, âèäàíèé Ñòàðîì³ñüêèì 
ÐÂ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 22.01.1998 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Â³ääàì 3-õ ìàñòíèõ êîòèê³â â õîðîø³ ðóêè.  097-966-45-91
  Â³ääàì äóæå ìèëå, ãàðíå, òèãðîâå, ïóõíàñòå êîøåíÿ - ä³â÷èíêó ó 
äáàéëèâ³ ðóêè 3.5 ì³ñ. 063-605-92-04, 067-386-47-80
  Â³ääàì ó äáàéëèâ³ ðóêè ãàðíèõ öóöåíÿò, â³ä îõîðîíèö³ - ìàìè. 063-
504-01-28, 067-492-75-60
  Â³ääàì ó äáàéëèâ³ ðóêè êîòåíÿòîê 1 ì³ñ., º õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà (âñ³ 
÷îðíîãî îêðàñó). 063-744-64-82
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
  Â³çüìó íà ðîáîòó ïîâàðà, áàðìåíà, ïðàö³âíèêà íà øèíîìîíòàæ. 067-
586-56-26
  Â³çüìó òèì÷àñîâî íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 093-
884-86-66

  Â³çüìó õëîïöÿ - ñòóäåíòà íà êâàðòèðó. 093-331-26-84
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Äàâèäþê Ðîìàí Àíàòîë³éîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿  âëàñíîñò³ íà çåìëþ â³ä 
21.03.2002 ð. íà ³ì’ÿ ²âàíîâñüêîãî Âàëåð³ÿ Ñòàí³ñëàâîâè÷à, âèäàíîãî 
Âåðíèãîðîäîöüêîþ ñ/ð íàðîäíèõ äåïóòàò³â Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, 
Â³ííèöüêî¿ îáë. ñåð³ÿ ÂÍ 8-1568 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿  âëàñíîñò³ íà çåìëþ 
â³ä 21.03.2002 ð. íà ³ì’ÿ ²âàíîâñüêî¿ Ìàð³¿ Ñòàí³ñëàâ³âíè, âèäàíîãî 
Âåðíèãîðîäîöüêîþ ñ/ð íàðîäíèõ äåïóòàò³â Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, 
Â³ííèöüêî¿ îáë. ñåð³ÿ ÂÍ 8-1056 ââàæàòè íåä³éñíèì

  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿  âëàñíîñò³ íà 
çåìëþ íà ³ì’ÿ Êàðïóñü Ìèêîëè Îëåêñàíäðîâè÷à âèäàíîãî Äóáîâî 
Ìàõàðèíåöüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ 22.03.2002 ð., ñåð³¿ ²²-ÂÍ ¹011886 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Êó÷åð Àíäð³ÿ 
Ñåðã³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Êó÷åð Äàð’¿ 
Ñåðã³ºâíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ³íâàë³äà íà ³ì’ÿ Äîìáðîâñüêîãî 
Ìèêîëè Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà çåìëþ (ïàé) íà ³ìÿ Âàñèëþê Äîìí³ê³þ 

²âàí³âíó, ñ.Ìàõàðèíö³, ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàºòüñÿ âðåìÿíêà º ãàç òà âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ. 097-
762-17-87, 093-732-60-43
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., áåç ìåáë³â, öåíòð. 096-450-95-49
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³. 067-
960-72-50

  Çäàì áåòîíîì³øàëêó â îðåíäó. 097-116-47-26, 093-998-07-49
  Çäàì áóäèíîê ãàçèô. ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 067-462-87-91, 073-
060-52-14
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», 20 êâ.ì., ìîæëèâî ç 
â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-10-90
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ II áëîê, º ñâ³òëî. 096-544-46-74
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-78-48
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-78-48
  Çäàì êâàðòèðó ð-í ÏÐÁ. 068-512-77-03, 063-495-19-00
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063-
624-35-39
  Çí³ìó 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñâîº÷àñíó îïëàòó 
ãàðàíòóºìî. 063-145-03-28
  Ìîëîäà ñ³ì’ÿ çí³ìå êâàðòèðó àáî áóäèíîê íà äîâãèé òåðì³í, ÷åñí³, 
ïîðÿäí³, ïëàòèìî áåç çàòðèìîê. 063-852-55-03, 066-040-60-58 Àëüîíà
  Ïîäàðóþ ãàðíîãî, ïóõíàñòîãî 10 ì³ñ. êîòà, îêðàñ á³ëî-êîðè÷íåâèé, 
ëèøå äëÿ ïðîæèâàííÿ â áóäèíêó àáî êâàðòèðó. 063-605-92-04
  Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ â³ä 50-55 ðîê³â äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ìåí³ 62 
ðîêè, íå ï’þ, íå ïàëþ. 067-347-60-84 Ñåðã³é
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67
  ß áàæàþ äîãëÿíóòè ïîõèëó æ³íêó, áàæàþ â³ðíî ³ ÷åñíî, ìåí³ 38 ðîê³â, 
çâàòè Íàòàøà. 063-523-80-94
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овен 
Не форсуйте події та не на-
магайтеся робити десять справ 
одночасно.
телець 
через напружений графік ро-
боти та додаткові побутові кло-

поти є ризик перевтомитися фізично 
та морально.

близнюКи 
Ваша неймовірна активність 
дозволить наблизитися до не-
можливого.
 раК 
Настає сприятливий період у 

багатьох напрямках вашої діяльності.
лев 
На обіцянки ділових та сексу-
альних партнерів особливо 

покладатися не варто.
діва
постарайтеся нікуди не спіз-
нюватися, бути пунктуальними 

у всьому – і вдома, і на роботі.
терези 
займайтеся тими справами, які 
вже розпочаті й вимагають про-

довження та термінового завершення.
сКорпіон 
цей тиждень пройде легко і 
приємно. Не встигнете й отя-

митися, як настануть вихідні.
стрілець 
Впорядкуйте свої документи, 
як паперові, так і електронніце 

– цього тижня це вийде легко.
Козеріг 
цього тижня з'явиться шанс на-
долужити прогаяне на роботі.
водоліЙ
Нестандартний підхід до вирі-
шення банальних питань дасть 

швидкий позитивний результат.
риби 
час приймати самостійні рішення 
та пожинати їх плоди. Ваше запо-

вітне бажання здійсниться, тільки самі не 
йдіть наперекір долі.

ГОРОСКОП
з 06.07 по 12.07

402360

39
89

79

393800

39
94

72

402132

40
11

46

неділя,9 липня

+ 12 0С   + 18 0С
+ 23 0С   + 19 0С

СеРеДА, 12 ЛИПНЯ 
 + 18 0С   + 20 0С
  +25 0С   + 20 0С

вівторок, 11 липня

  + 18 0С   + 23 0С
  + 27 0С   + 22 0С

понеділок, 10 липня

+ 16 0С   + 22 0С
 + 30 0С   + 26 0С

СуБОТА, 8 ЛИПНЯ

  + 110С    + 17 0С
  + 20 0С    +160С

ПЯТНИцЯ,7 ЛИПНЯ

   + 13 0С   + 17 0С
   + 22 0С   + 17 0С

чеТВеР, 6 ЛИПНЯ

 + 15 0С  + 19 0С
 + 21 0С  + 18 0С

Прогноз погоди

402282

40
16

71


